UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
CAMPUS DE VIDEIRA
MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA E BIOTECNOLOGIA

MARCELINA MEZZOMO DEBIASI

COMPARAÇÃO DO EFEITO DA DEXAMETASONA, DICLOFENACO
E ASSOCIAÇÃO NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DE
QUEIMADURAS EM RATOS

Videira - SC
2017

1

MARCELINA MEZZOMO DEBIASI

COMPARAÇÃO DO EFEITO DA DEXAMETASONA, DICLOFENACO
E ASSOCIAÇÃO NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DE
QUEIMADURAS EM RATOS

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação Mestrado Acadêmico em Ciência e
Biotecnologia da Universidade do Oeste de
Santa Catarina como requisito à obtenção do
título de Mestre em Ciência e Biotecnologia.

Orientador: Prof. Dr. Geisson Marcos Nardi

Área: Biotecnologia Aplicada a Agroindústria e Saúde
Linha de Pesquisa: Bioprospecção, Produção e Processamento de Matéria-Prima e
Bioproduto.

Videira
2017

2

Ficha Catalográfica
D286c Debiasi, Marcelina Mezzomo
Comparação do efeito da dexametasona, diclofenaco e associação na
evolução da cicatrização de queimaduras em ratos / Marcelina Mezzomo
Debiasi – 2017.
71f. : ils.
Orientador: Dr. Geisson Marcos Nardi
Dissertação (Mestrado em Ciência e Biotecnologia) – Programa de
Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Ciência e Biotecnologia,
Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus Videira – UNOESC,
2017.
1. Queimaduras. 2. Anti-inflamatório. 3. Colágeno. 4. Radicais livres.
I. Título. II. Autor. III. Orientador.
CDD: 617.11
Vanessa Pereira – CRB 14/1446

3

4

Á alguém muito especial que sempre ficará em
nossa memoria.
Que mesmo sem titulação foi mestre nos
ensinamentos da vida.
Respeito, perseverança e humildade fizeram
parte de sua vida.

Para minha mãe MARIA MEZZOMO.

5

AGRADECIMENTOS

Ao concluir este trabalho, quero agradecer à Deus, pela sabedoria e perseverança, virtude pela
qual todas as outras dão frutos.
Ao professor Geisson Marcos Nardi, pelas orientações, compreensão, apoio, amizade e
incentivo.
Ao patologista Dr. Osmar Damasceno Ribeiro, pela leitura de lâminas e por compartilhar a
sua ideia, que proporcionou este trabalho.
Aos professores e colegas, Diego de Carvalho, Fernanda Maurer D’Agostini, Aline Pertile
Remor, pelas várias contribuições e conhecimentos transmitidos.
Aos funcionários, alunos de graduação e Pós-graduação da UNOESC-Joaçaba pela ajuda nos
procedimentos laboratoriais.
A coordenadora, professores e secretária do programa de Pós-graduação do Mestrado em
Ciência e Biotecnologia, pela ajuda e ensinamentos transmitidos.
A minha irmã Ivanete Mezzomo Pasqual, pelo apoio, incentivo e favores, levando os
documentos solicitados a secretaria do curso.
Ao meu marido Aulemir Debiasi, pelo apoio, incentivo e compreensão, principalmente da
falta de tempo.
Ao meu filho Mateus Debiasi, pelo apoio e pelas aulas de Inglês e informática que
possibilitaram a concretização deste trabalho. Thank you.
Agradeço à minha família e amigos que indiretamente fizeram parte deste trabalho.
Ao FAPE-UNOESC pelos recursos financeiros.

Nenhum dever é mais importante que a gratidão.

6

Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na
centésima tentativa eu consegui, nunca
desista de seus objetivos mesmo que esses
pareçam impossíveis, a próxima tentativa
pode ser a vitoriosa.

Albert Einstein

7

RESUMO

A queimadura é um dos mais graves traumas que ocorrem na pele, e representa um forte
impacto no perfil da morbidade da população brasileira. Para o tratamento de queimados é
indicado hidratação, controle de infecção e analgesia, porém não existe um tratamento eficaz
que proporcione uma melhor reparação tecidual, reduzindo o tempo de recuperação e
minimizando suas sequelas. Alguns estudos apontam que durante a resposta inflamatória
ocorre liberação de radicais livres, os quais podem amplificar a lesão, interferindo no estado
metabólico do paciente. Este trabalho teve como objetivo comparar o efeito do diclofenaco
dietilamonio, dexametasona, e ambos associados, na evolução da cicatrização de queimaduras
profundas em ratos Wistar. Foram utilizados 72 ratos albinos, adultos da linhagem Wistar
com peso variando entre 250g e 300g subdivididos em 4 grupos. Grupo 1: Controle, animais
que após as queimaduras não receberam nenhum tratamento, somente analgesia com fentanil
(20 µg/Kg) durante 3 dias. Grupo 2: Tratamento com Dexametasona, animais que após a
queimadura foi aplicada fina camada de Dexametasona e analgesia com fentanil (20 ug/Kg)
durante 3 dias. Grupo 3: Tratados com diclofenaco, animais que após a queimadura foi
aplicada fina camada de Diclofenaco e analgesia com fentanil (20 ug/Kg) durante 3 dias.
Grupo 4: Tratados com dexametasona e diclofenaco, animais que após a queimadura foi
aplicada fina camada de Dexametasona e Diclofenaco (50% de cada) e analgesia com fentanil
(20 ug/Kg) durante 3 dias. A queimadura foi realizada no dorso dos animais, logo após
anestesia, tricotomia e assepsia, com um cilindro de alumínio aquecido em água a 1000C por
15 s, causando uma lesão profunda. A administração dos fármacos foi tópica com uma única
aplicação para os animais que foram sacrificados em 12 horas após a queimadura e de 10
aplicações de 12 em 12 horas nos demais. O período de acompanhamento foi de 28 dias com
avaliações diárias após o procedimento. Os animais foram sacrificados 12 h após a
queimadura (6 de cada grupo) e no 7º, 14º, 21º e 28º dia (3 de cada grupo, respectivamente)
após a queimadura, posteriormente foi removida a pele contendo as lesões para analise e do
grupo controle também foi retirado tecido integro para controle sem lesão. Foram
determinadas por espectrofotometria, as atividades das enzimas superóxido dismutase e
catalase e a concentração de glutationa. As citocinas foram analisadas utilizando o ensaio
imunoenzimático. Para análise histológica os fragmentos de pele foram fixados, corados,
montados em lâmina e analisados em microscópio óptico.

Observou-se que não houve

diferença significativa na atividade enzimática da superóxido dismutase e catalase entre os
grupos tratados e sem lesão. Houve diferença significativa na concentração de glutationa no
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grupo controle comparado com o grupo sem lesão, porém não houve diferença entre os
tratamentos. O grupo tratado com diclofenaco foi mais eficiente para inibir a interleucina-6
que os demais tratamentos.

A avaliação histológica no 14º dia revelou diminuição do

processo inflamatório e diminuição do tamanho da ulcera, acelerando a reepitelização, nos
grupos tratados com diclofenaco, enquanto que o grupo tratado com dexametasona e o grupo
dexametasona/diclofenaco, houve atraso na deposição do colágeno tipo I e aumento no
tamanho das ulceras, retardando a cicatrização. Conclui-se que em queimaduras profundas o
diclofenaco tópico é capaz de reduzir a inflamação e antecipa a fase de reepitelização,
apresentando efeito positivo na cicatrização das lesões por queimaduras, enquanto que a
dexametasona isolada ou associada apresenta efeito negativo.
Palavras chave: Radicais livres. Anti-inflamatório. Colágeno. Reepitelização.
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ABSTRACT

Burn is one of the most serious traumas that occur on the skin, and it represents a strong
impact at the morbidity profile of Brazilian population. For burn treatments it is indicated
hydration, infection and analgesia control, therefore there is no effective treatment that
provide a better tissue repair, reducing the recovering time and minimizing its sequels. Some
studies point out that during the inflammatory response free radicals release occur, the ones
that can amplify the wound, interfering in the metabolic state of the patient. This research had
as it’s objective to compare the effect of diclofenac diethylammonium, dexamethasone, and
both associated in the evolution of the cicatrization of deep burns in Wistar rats. 72 Wistar
adults albine rats with variable weight from 250g to 300g were used subdivided in 4 groups.
Group 1: control: animals that after the burn did not receive treatment, only fentanyl (20
ug/Kg) analgesia during 3 days. Group 2: treated with dexamethasone, animals that after the
burn a thin layer of dexamethasone and fentanyl analgesia (20 ug/Kg) were applied during 3
days. Group 3: Treated with diclofenac, animals that after the burn a thin layer of diclofenac
and fentanyl analgesia (20 ug/Kg) were applied during 3 days. Group 4: Treated with
dexamethasone and diclofenac (50% each) and fentanyl (20 ug/Kg) analgesia during 3 days.
Burn was fulfilled on the back of the animals, short after the anesthesia, trichotomy and
asepsis, with an aluminum cylinder heated in water at 100ºC for 15 s, causing a deep wound.
The drugs administration was topical with a single application for the animals that were
sacrified in 12 hours after the burn and in 10 applications from 12 to 12 hours on the others.
The monitoring period was of 28 days with diary evaluations after the procedure. The
animals were sacrified 12 h after the burn (6 of each group) and on the 7th, 14th, 21st and 28th
days (3 of each group, respectively) after the burn, posteriorly the skin containing the wounds
was removed to analysis and from the control group incorrupt tissue was also removed to
control without wound. The superoxide dismutase enzymes and catalase activities and the
glutathione concentration were determined by spectrophotometry. Cytokines were analyzed
using the immunoenzyme assay. For an histological analysis the skin fragments were fixated,
colored, assembled in blades and analyzed with optical microscope.
It was observed that there was no significant diference in the superoxide dismutase and
catalase enzimatical activitie between the treated groups and without wounds. There was a
significant diference on gluthatione concentration on the control group compared with the
group without wound, however there was no diference between the tratments. The group
trated with diclofenac was the most efficient to inhibit the interleukin-6 than the other
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treatments. The histological evaluation on the 14th day revealed decrease in the inflammatory
process and decrease of the ulcer size, accelerating the reepithelialization, on the diclofenac
treated groups, while the group trated with dexamethasone and the dexamethasone/diclofenac
group, there was a delay on the collagen type I deposition and an increase in the ulcer size,
delaying the cicatrization. We can conclude that in deep burns the topical diclofenac is
capable of reducing the inflmation and anticipates the reepithelialization fase, showing a
positive result on the burn wound cicatrization, while the isolated dexamethasone or
associated shows a negative effect.
Key words: Free redicals. Anti-inflamatory. Collagen. Reepithelialization.
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1

INTRODUÇÃO

A lesão por queimaduras é uma das principais causas de morbimortalidade em todo o
mundo, gerando altos custos à saúde pública, além de ser um dos principais traumas físicos,
com uma resposta metabólica e inflamatória intensa (KHORASANI et al, 2008). Segundo as
análises das fontes oficiais de informação de saúde ocorrem em torno de 1.000.000 de
queimaduras por ano, sem haver restrição de sexo, idade, procedência ou classe social. No
período de junho de 2010 até junho de 2014, ocorreram 440.526 internações por queimaduras,
gerando um custo de R$499.943.254,27 para estes tratamentos (GAWRYSZEWSKI, 2012;
DATASUS, 2014).
As consequências das lesões térmicas são agudas e crônicas, afetam a qualidade de
vida e produzem impactos emocionais e sociais duradouros nos pacientes (MONTES et al,
2011); CRUZ e CORDOVIL, 2012). O desenvolvimento de produtos ou agentes que possam
reduzir o dano causado pelo calor continua sendo um desafio, embora haja avanços no seu
tratamento (ATIEYE et al, 2007; KHORASANI et al, 2008).
As principais causas de queimaduras são por alterações excessivas de temperaturas,
eletricidade, radioatividade ou por produtos químicos corrosivos que podem desnaturar as
proteínas das células da pele (VALE, 2005). As falhas mais importantes do reparo ocorrem
em estágios iniciais, levando à diminuição dos elementos celulares e alterações na síntese de
colágeno (BUSNARDO; BIONDO-SIMÕES, 2010). Os neutrófilos recrutados no local da
lesão liberam substancias toxicas como os radicais livres que levam a ativação de enzimas
proteolíticas amplificando o dano no tecido de granulação incipiente, inibindo fatores de
crescimento e dificultando o processo de reparação (HORTON, 2003).
O mecanismo de cicatrização das lesões é um processo complexo que envolve a
liberação de citocinas e mediadores inflamatórios, formação de tecido de granulação,
epitelização, síntese e deposição do colágeno tipo III, seguido de deposição do colágeno tipo
I, sendo que na lesão há uma maior proporção de colágeno tipo III (CAMPOS; BRANCO;
GROTH, 2007; GRAGNANI et al, 2013). Assim, tem sido extensivamente pesquisado,
particularmente sobre os fatores que podem atrasar ou dificultar o processo de cicatrização
(OZOG et al, 2013). Em teoria a intervenção precoce, com substâncias moduladoras da
resposta inflamatória, poderia reduzir a gravidade da lesão.
Tratamentos com anti-inflamatórios esteroidais (AIES) já são utilizados para prevenir
a recorrência após formação de queloide ou excisão da cicatriz hipertrófica em feridas e
queimaduras e apresentam sucesso variável, atuando na supressão da inflamação, fator de
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crescimento derivado de plaquetas, inibição de crescimento de fibroblastos, proliferação,
síntese e degradação de colágeno (TAHERI et al, 2014; JAEGER et al, 2016). No entanto, o
conhecimento sobre o efeito do diclofenaco, anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e a
dexametasona, anti-inflamatório esteroidais (AIEs) ou mesmo associados na redução de danos
em queimaduras, ainda não esta bem definida na literatura.
Considerando à frequência e a morbidade associada a lesões por queimaduras,
justifica-se a tentativa de se desenvolver novas metodologias relacionadas a medicamentos de
aplicação tópica que possam contribuir para a redução do tempo de recuperação e minimizar
suas sequelas, limitando assim os prejuízos individuais e sociais impostos pelas queimaduras.
Desta forma, este estudo teve como objetivo analisar as características morfológicas e
inflamatórias das queimaduras profundas, produzidas em ratos Wistar, tratados com
dexametasona (AIEs), diclofenaco dietilamônio (AINES) e associados, para estabelecer se o
uso destes agentes influencia na evolução destas lesões.
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2

OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL

Comparar o efeito do diclofenaco dietilamonio, um fármaco anti-inflamatório não
esteroide (AINEs), dexametasona, um fármaco anti-inflamatório esteroide (AIE), e
associados, na evolução da cicatrização de queimaduras profundas em ratos Wistar.

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Avaliar os efeitos da dexametasona (AIEs) e diclofenaco dietilamônio (AINEs) sobre
modulação na resposta inflamatória em queimadoras profundas em ratos Wistar
quanto as suas características macroscópicas.
 Identificar alterações no padrão histológico de evolução em queimaduras profundas
em ratos Wistar submetidos ao tratamento da dexametasona e diclofenaco
dietilamônio tópica.
 Pesquisar a existência da superioridade do uso associado das drogas anti-inflamatória
esteroide (dexametasona) e não esteroidal (diclofenaco) tópica quando comparada ao
uso isolado das mesmas.
 Avaliar a inibição de interleucina-6 e analisar a concentração da glutationa e
atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase na pele com queimaduras
profundas em ratos Wistar tratados com diclofenaco, dexametasona e associados.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

3.1 EPIDEMIOLOGIA

Estima-se que cerca de 322.000 pessoas morrem a cada ano por causa de queimaduras
de fogo, sendo que 95% destes casos ocorrem em países em desenvolvimento. Dados mais
recentes nos Estados Unidos mostraram uma melhora significativa da mortalidade, entretanto,
ainda são necessárias melhorias, especialmente na fase inicial do tratamento de queimaduras,
com o intuito de otimizar a hipótese de sobrevivência (TIONG, 2012).
No Brasil, apesar de as queimaduras não representarem um forte impacto no perfil da
mortalidade da população, têm alta relevância na morbidade. Estima-se que pelo menos
1.000.000 de indivíduos sejam acometidas por algum tipo de queimadura a cada ano, sem
haver restrição de sexo, idade, procedência ou classe social. Estas lesões ocupam o terceiro
lugar entre as internações por acidentes e violências, sendo que o tempo de internação pode
variar conforme a idade do paciente e a profundidade da queimadura (NASCIMENTO;
BARRETO;

COSTA,

2013).

Estas vítimas

necessitam de

cuidados hospitalares

intensificados, tratamento físico e psicológico, que são altamente onerosos (CRUZ;
CORDOVIL, 2012; GAWRYSZEWSKI et al, 2012).
As principais causas de queimaduras são devido as alterações excessivas de
temperaturas, eletricidade, radioatividade ou por produtos químicos corrosivos que podem
desnaturar as proteínas das células da pele (VALE, 2005). As pesquisas, tanto na literatura
nacional quanto na internacional, apontam que as queimaduras podem acontecer em um
publico variado, entretanto a classe masculina é a mais acometida principalmente na faixa
etária de 20-30 anos. Os autores ainda revelam que as lesões de 2º grau apresentam
predomínio entre as queimaduras de forma geral (BARROS et al, 2010; MONTES;
BARBOSA; NETO, 2011).
Deste modo, a assistência especializada e o tratamento adequado ao paciente com
queimadura em fase aguda têm um papel importante na redução da mortalidade, das sequelas
funcionais estéticas e psicológicas (GAWRYSZEWSKI et al, 2012).
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3.2 CLASSIFICAÇÃO E FISIOPATOLOGIA DAS QUEIMADURAS

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e possui inúmeras funções que
podem ser comprometidas quando um indivíduo é acometido por queimadura de grandes
proporções ou profundidades. Os estratos da pele são a epiderme, um tecido estratificado
queratinizado, a derme contendo os anexos, colágeno, vasos e fibroblastos e a hipoderme ou
tecido subcutâneo com tecido conjuntivo frouxo e adiposo (SWINDLE et al, 2003). A pele
atua protegendo a integridade física e bioquímica do corpo, mantém a temperatura corpórea
constante e fornece informações sensoriais sobre o ambiente circundante (TORTORA;
GRABOWSKI, 2002).
A pele humana pode tolerar sem prejuízo temperaturas de até 40º C, acima deste valor
são produzidas lesões de diferentes comportamentos (MUEHLBERGER; OTTOMANN,
2012). A gravidade das lesões cutâneas provocadas pelo dano térmico é diretamente
proporcional à intensidade e duração da exposição do tecido à fonte geradora do calor, sendo
dividida em lesões de primeiro, segundo e terceiro graus (figura 1) (EVERS; BRAVSAR;
MAILANDER, 2012).

Figura 1: Representação das lesões de 1º, 2º e 3º grau geradas em lesões por queimaduras.

Fonte: Evers et al (2012).
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A queimadura de primeiro grau é caracterizada por uma lesão superficial, atinge a
camada mais externa da pele, a epiderme. Neste caso a lesão não provoca alterações
hemodinâmicas ou clínicas significativas, uma vez que não existe vascularização epitelial.
Clinicamente é bem caracterizada pela dor e pelo eritema local, em decorrência de reações da
derme subjacente. Todas as estruturas responsáveis pela reepitelização, queratinócitos e
demais células da epiderme, bem como as terminações nervosas livres, são preservadas,
havendo reepitelização total, sem cicatriz, num tempo aproximado de três a seis dias
(ROCHA, 2009; EVERS; BRAVSAR; MAILANDER, 2012).
Na lesão de segundo grau ocorre comprometimento da derme, podendo ser superficial
ou profunda. Clinicamente somam-se aos sinais e sintomas da lesão de primeiro grau, a
presença de vesículas ou bolhas, superficiais ou profundas. A superficial é reconhecida por
apresentar superfície rósea abaixo do epitélio descolado, ocorrendo cicatrização, sem
sequelas, em 10 a 14 dias. A lesão profunda é clinicamente esbranquiçada, menos dolorosa do
que a superficial, demorando de 25 a 35 dias para reepitelizar com escassez ou ausência dos
anexos epidérmicos preexistentes. Neste caso a lesão evolui formando tecido cicatricial com
resultado estético não satisfatório (ROCHA, 2009; MUEHLBERGER; OTTOMANN, 2012).
A lesão de terceiro grau apresenta destruição de epiderme e derme podendo, em
muitos casos, lesar a tela subcutânea, tecido muscular e ósseo. A cicatrização é demorada e
deixa sequelas, sendo necessária muitas vezes a enxertia de pele. Clinicamente, a lesão
apresenta superfície endurecida, podendo apresentar por transparência vasos sanguíneos
esclerosados. Neste caso o prognostico varia de reservado a ruim devido à perda funcional e
estética

local.

(EVERS;

BRAVSAR;

MAILANDER,

2012;

GREEN,

2012;

MUEHLBERGER; OTTOMANN, 2012).
De modo geral, pode-se dividir uma área de queimadura em três zonas distintas,
denominadas zonas de Jackson. A zona de coagulação, que consiste na área diretamente
lesada pelo contato máximo, havendo perda tecidual irreversível, devido a necrose de
coagulação dos constituintes proteicos. A zona de estase que circunda a zona de coagulação
caracterizando-se por redução da perfusão tecidual, passível de recuperação. A zona de
hiperemia tem maior perfusão, caracterizando-se por alterações potencialmente reversíveis, a
menos que existam fatores associados como a infecção. A zona de estase é o local de maior
preocupação no tratamento da queimadura, pois o prolongamento da hipotensão, infecção e
edema podem tornar a lesão irreversível. Desta forma, o tratamento adequado da ferida e o
restabelecimento do fluxo capilar podem determinar se as células lesadas recuperam-se ou
evoluem para necrose de coagulação. Ainda, quando a lesão for maior que 30% da superfície
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corporal, também ocorre a resposta sistêmica que consiste na liberação de mediadores
inflamatórios com efeito sistêmico (HETTIARATCHY; DZIEWULSKI 2004; YODA;
LEONARDI; FEIJÓ, 2013).

3.3

CICATRIZAÇÃO EM LESÕES POR QUEIMADURAS

O reparo tecidual é um processo complexo, que envolve a interação entre células
estromais e circulatórias que são ativadas por mediadores químicos, fragmentos de células e
matriz extracelular e por alterações físico-químicas no microambiente da lesão e das áreas a
ela circunjacentes. A produção e presença de mediadores proteicos e lipídicos são críticos
para o processo, uma vez que a migração celular, a indução mitótica de células lábeis locais e
a produção de matriz extracelular são eventos centrais (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005).
Didaticamente o processo de cicatrização pode ser dividido em três fases: a
inflamatória, proliferativa e a maturação, ocorrendo à superposição e transição gradual de
uma fase para outra (esquema 1). A fase de inflamação inicia-se imediatamente após a lesão,
com a liberação de mediadores inflamatórios responsáveis pelas alterações vasculares e
eventos celulares que caracterizam esta resposta. O dano endotelial resulta na ativação das
plaquetas e da cascata de coagulação, formando um coagulo sobre a lesão (CAMPOS;
BRANCO; GROTH, 2007; ANDRADE et al 2013).

23
Esquema 1: Representação das fases do processo de cicatrização.

Fonte: Adaptado Witte & Barbul (1997).

O aumento na permeabilidade vascular permite a deposição de matriz rica em fibrina,
fundamental para a migração celular. As plaquetas ativadas liberam mediadores que se
difundem pela matriz provisória formando um gradiente quimiotático, que orienta a migração
das células envolvidas com a instalação da resposta inflamatória. A produção de citocinas
como a interleucina 1β (IL-1β), interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) ocorre rapidamente após o trauma produzidas por macrófagos locais, mastócitos, células
estromais e outros mediadores.

O TNF-α induz o recrutamento e amadurecimento de

neutrófilos bem como estimula a produção de Fator de Crescimento de Queratinócito (KGF),
produzidos pelos fibroblastos, responsáveis pela reepitelização. (BALBINO; PEREIRA;
CURI, 2005; ANDRADE; LIMA; ALBUQUERQUE, 2010; GRANANI et al, 2013).
Os benefícios da inflamação local se dão pela limpeza dos debris cutâneos, proteção
contra infecção e reparo tecidual, no entanto, um processo inflamatório prolongado causa
degradação do colágeno, apoptose de queratinócitos, comprometimento vascular e produção
de radicais livres. O acúmulo de neutrófilos no local da lesão permite a produção acentuada
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de substâncias tóxicas como os radicais livres que levam a ativação de enzimas proteolíticas
causando dano no tecido de granulação incipiente, inibindo fatores de crescimento e
dificultando o processo de reparação. Ao mesmo tempo, as células viáveis restantes iniciam
um processo de regeneração em um ambiente desfavorável, potencializando a inflamação.
(HORTON, 2003; GRAGNANI et al, 2013).
A fase proliferativa, que sucede o período de maior atividade da fase inflamatória é
composta de três eventos: neo-angiogênese, fibroplasia e reepitelização, e caracteriza-se pela
formação do tecido de granulação. A neo-angiogênese é estimulada pelo TNF-α e ocorre
migração de células endoteliais e formação de capilares, essencial para a cicatrização
adequada. A fibroplasia ocorre com a migração e ativação dos fibroblastos quiescentes dos
tecidos vizinhos para o local inflamatório, onde se dividem e produzem os componentes da
matriz extracelular. A reepitelização acontece nas primeiras 24 a 36 horas após a lesão quando
fatores de crescimento epidérmicos estimulam a proliferação de células do epitélio. Quanto
maior a extensão da área queimada maior é a expressão de KGF por célula da pele do paciente
(ANDRADE; LIMA; ALBUQUERQUE, 2010; GRAGNANI et al, 2013).
Em torno da terceira semana após o ferimento tem inicio a fase de maturação que se
estende por até dois anos, dependendo do grau, extensão e local da lesão. O colágeno
produzido inicialmente é mais fino que o colágeno presente na pele normal, e tem orientação
paralela à pele. Com o tempo, o colágeno inicial (colágeno tipo III) é reabsorvido e um
colágeno mais espesso é produzido e organizado ao longo das linhas de tensão.
(MANDELBAUM; SANTIS; MANDELBAUM, 2003; CAMPOS; BRANCO; GROTH,
2007). Logo, a cicatrização dos tecidos inclui várias etapas, como a coagulação, inflamação,
granulação, fibrose, arranjo de colágeno e epitelização. O tempo estimado para a cura
completa em lesões por queimaduras de segundo grau, sem aplicação de agentes terapêuticos
específicos, pode ser de três a seis semanas ou até por um período maior, dependendo da
profundida da mesma, além de deixar um tecido cicatricial que pode hipertrofiar e contrair-se
(PEREIRA et al, 2012).

3.4

TRATAMENTO EM LESÕES POR QUEIMADURAS

O tratamento em caso de queimaduras menores consiste em interromper o processo
lesivo extinguindo a fonte de calor, seguido de resfriamento local com água a 150C por 20
minutos, não é possível usar água mais fria pelo risco de expansão da lesão devido à
vasoconstrição, nem resfriar uma área maior pelo risco de hipotermia. Analgesia deve ser
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realizada devido à dor por exposição das terminações nervosas. Por fim cobre-se a lesão com
material impermeável e não aderente. As queimaduras menores podem ser tratadas em
domicilio com limpeza asséptica da ferida e curativos oclusivos (HUDSPITH; RAUATT,
2004).
Nos casos de queimaduras de segundo e terceiro grau, o tratamento com agente tópico
mais recomendado é a sulfadiazina de prata 1%. Entretanto há evidencias na literatura de que
ela é tóxica para o crescimento de queratinócitos e fibroblastos. Também está documentado o
uso de acetato de sulfanamida 10% e creme de gentamicina 0,1%. O acetado de sulfanamida
10% foi amplamente utilizado em tratamento de queimaduras antes do advento da
sulfadiazina de prata 1%. Esse creme é considerado uma alternativa importante no combate à
infecção, entretanto, pode causar acidose metabólica, pela inibição da anidrase carbônica e é
doloroso na aplicação (FERREIRA et al, 2003).
Ainda, há relatos na literatura que o tratamento de queimaduras precoce, ou seja, em
até 72 horas, apresenta benefícios evidentes quanto à baixa infecção e reepitelização precoce
em pacientes tratados com antibioticoterapia tópica profilática, porém, não foi avaliada a
permanência de sequelas nestes pacientes (CHINEA et al, 2013).

3.5 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO NA QUEIMADURA

Os radicais livres são espécies químicas que têm um único elétron não-pareado em uma
órbita externa. Tais estados são muito instáveis e reagem prontamente com químicos
orgânicos e inorgânicos, quando gerados na célula, atacam com avidez os ácidos nucléicos,
assim como uma variedade de proteínas e lipídeos celulares (BARREIROS; DAVID;
DAVID, 2006). As espécies reativas de oxigênio (ROS), como ânion superóxido (O2.-),
peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion radical hidroxil (HO.) e outros, podem ter origem
endógena e exógena. As principais fontes endógenas de geração de ROS são peroxissomos,
NADPH oxidase, xantina oxidase, mitocôndria e citocromo P-450

(HITCHON;

GABALAWY, 2004)
Em circunstâncias normais, há um equilíbrio entre a formação de radicais livres e sua
remoção por antioxidantes produzidos pelo organismo ou absorvidos na dieta. Os
antioxidantes produzidos pelo indivíduo agem enzimaticamente, detoxificando o agente
oxidante antes que ele cause lesão, como a glutationa peroxidase (GPx), a catalase (CAT) e a
superóxido dismutase (SOD), ou não enzimática, reparando a lesão ocorrida, como a
glutationa (GSH). No entanto muitos estados patológicos estão associados com um aumento
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na geração de radicais livres ou em uma diminuição na capacidade antioxidante. Nesses casos,
em que a geração de ROS ultrapassa a capacidade de reparo das defesas antioxidantes do
organismo, com a potencialidade de exercer efeitos deletérios, cria-se um estado denominado
de estresse oxidativo (FERREIRA; ABREU, 2007; FILIPPIN et al, 2008).
Na queimadura, os radicais livres são produzidos durante a reposição de fluidos,
alterando numerosos componentes das células, como ácidos nucléicos, lipídios e as proteínas
(HORTON, 2003; BARBOSA et al, 2007). Durante a isquemia, a xantina (XO) e hipoxantina
encontram-se com suas concentrações aumentadas, de modo que, quando o oxigênio
molecular é reintroduzido durante a reperfusão, a XO catalisa sua conversão a superóxido.
Esta produção aumentada de superóxido associada à redução da capacidade de defesa das
enzimas endógenas contribui para aumentar o estresse oxidativo, e causa lesão celular
(HORTON, 2003; FRANCISCHETE et al, 2010).
Paralelamente tem-se dado muita atenção ao papel dos neutrófilos, após a queimadura.
Acredita-se que a lesão tecidual e endotelial seja amplificada pela liberação de radicais livres
e enzimas dos neutrófilos (HORTON, 2003). Uma vez firmemente aderidos à célula
endotelial, os neutrófilos criariam um microambiente, que permitiria a alta concentração de
agentes lesivos. Além de sintetizarem prostaglandinas, os neutrófilos liberam espécies
reativas em particular a elastase, expandindo as lesões teciduais. Além disso, a
mieloperoxidase, a qual catalisa a reação do peróxido de hidrogênio com o cloro, origina o
ácido hipocloroso (HCLO), que é um potente agente oxidante (FRANCISCHETE, et al
2010).
A participação dos radicais livres associados com a resposta inflamatória, é também
evidenciada com o aumento de peróxidos lipídicos circulantes em humanos e animais
queimados durante a primeira semana após o incidente (CENTINKALE et al 1997; BERTINMAGHIT et al, 2000). Estes dados, coletivamente, sustentam a hipótese de que o estresse
oxidativo é um ponto crítico na cascata nociva mediada pela queimadura, e sugere que sejam
realizadas novas estratégias para inibição da produção ou sequestro de radicais livres
(HORTON, 2003; BARBOSA et al, 2007).

3.6

ANTI-NFLAMATÓRIOS ESTEROIDAL (AIEs) E ANTI-FLAMATORIOS NÃO
ESTEROIDAL (AINEs)

Os glicocorticoides (GC) são hormônios essenciais para a manutenção da vida,
exercendo efeitos sobre o metabolismo dos hidratos de carbono incluindo gliconeogênese,

27

glicogênese hepática e elevação dos níveis séricos de glicose. Os GC são produzidos na zona
interna do córtex da suprarrenal a partir do colesterol, sendo regulados pelo Hormônio
Adrenocorticotrófico

Hipofisário

(ACTH).

Atuam

por

estimulação

de

receptores

intracelulares que modulam a transcrição nuclear. Causam imunossupressão com diminuição
de linfócitos no sangue periférico, inibem a síntese de IL-1, IL-6, Interferon-gama (IFN-γ),
TNF-α, impede liberação de acido araquidônico, ocorre redução da quimiotaxia de neutrófilos
e monócitos com redução da liberação de enzimas lisossomais (SILVA, 2014).
Os GC possuem um amplo espectro de indicações terapêuticas, podendo ser utilizado
em casos de deficiência da suprarrenal congênita ou adquirida. Podem, ainda, ser empregados
no tratamento agudo da hipoglicemia ou da hipercalcemia. São capazes de induzir a
maturação e diferenciação celular ou mesmo a apoptose, o que permite seu uso no tratamento
de tumores, especialmente em linhagens hematopoiética. Porém, os GC têm seu papel central
no tratamento de doenças nas quais estejam envolvidos mecanismos imunes e inflamatórios
(LONGUI, 2007; TORRES; INSUELA; CARVALHO, 2012).
Os GC são inibidores de Fator Nuclear Kappa B (NF-kB), eles se ligam a receptores
plasmáticos específicos para glicocorticoides (RGs). Essas complexações funcionam como
segundos mensageiros ativando a expressão de gênes também envolvidas na resposta
imunológica, sempre que houver a liberação do cortisol endógeno, promovendo assim os
mecanismos endócrinos. Os GC sintéticos como a dexametasona e hidrocortisona, por sua vez
ligam-se aos RGs com afinidade semelhante aos hormônios endógenos, tornando-se
complexos de alta afinidade de ligação com o DNA (BLANCO; NETO, 2003). A transcrição
destes genes ocorre quando o complexo penetra no núcleo, ligando-se nos promotores gênicos
específicos (D’ACQUISTO; MAY; GHOSH, 2002).
Um dos mecanismos dos GC é que estes podem ativar a transcrição da proteína
inibidora do NFkB (IKB), especificamente a proteína quinase (IKBβ), molécula responsável
por manter o NF-KB inativo no citosol, promovendo sua inibição, por impedir a translocação
deste fator para o núcleo. Também foi descrito o mecanismo de inibição antagônica por
interações proteína-proteína dentro do núcleo, na qual o receptor de GC se liga ao NF-KB,
impedindo que o fator se ligue ao sítio específico do DNA, sequestrando a porção p65
associada à PKAc, inibindo a fosforilação da RNA polimerase II ou inibindo o NF-KB
associado à atividade histona acetiltraferase pela via histona desacetilase (esquema 2)
(NISSEN; YAMANOTO, 2000; DOUCAS, et al 2000; BLANCO; NETO, 2003).
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ESQUEMA 2: Mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidaias (glicocorticoides), seguindo as vias de
transdução de sinais para a ativação do NF-kB e no controle de expressão gênica das proteínas próinflamatórias.

Fonte: Adaptado: Blanco; Neto (2003).

Na prática clínica, o uso de corticoides sistêmicos pode ser usado na insuficiência das
drogas vasopressoras no choque séptico refratário. Contudo, tal conduta não tem respaldo
quanto à evolução da cicatrização do trauma térmico. É conhecido o efeito de retardo da
cicatrização de feridas em geral pelos corticoides. Utilizando modelos animais com
queimadura de segundo grau, o uso de dose única de corticosteroide sistêmico não apresentou
relevância estatística para infecção, fibrose, reepitelização e inflamação. Teve resultado
relevante à proliferação vascular local no grupo com administração de corticosteroide
(RAMOS-GALLARDO et al, 2012).
Alguns autores, utilizando imunossupressores e AIEs de forma sistêmica
demonstraram que é possível reduzir o dano tecidual causado pelo calor com o auxílio da
modulação da resposta inflamatória. O uso de imunossupressores e anti-inflamatórios se
mostraram capazes de prevenir a isquemia progressiva, o comprometimento capilar e o edema
em queimaduras térmicas demonstrando a participação de neutrófilos e radicais livres na
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patogênese da lesão (CETINKALE et al, 1997). Ainda, segundo Singer e McClain 2002, o
uso de AIEs tópico é capaz de afetar a cicatrização de queimadura de segundo grau em
porcos, entretanto os autores relatam que o estudo foi limitado à somente duas semanas,
podendo apresentar diferenças nos resultados quanto à qualidade e grau de cicatrização se
analisados em maior período, pois o tempo de cicatrização em queimaduras de segundo grau
de espessura parcial é de 14 a 21dias. (ANDRADE; LIMA; ALBUQUERQUE, 2010).
Outra classe importante utilizada para tratamento de doenças inflamatórias são os
anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) que impedem a conversão das prostaglandinas no
processo inflamatório, porém, possuem uma meia vida plasmática e biológica curta, tornandose desta forma mais seguros e com menos efeito colateral em relação aos AINEs que possuem
uma meia vida mais prolongada (BLANCO; NETO, 2003).
Os AINEs são medicamentos massivamente prescritos, sendo um dos grupos
terapêuticos mais utilizados a nível mundial.

Os anti-inflamatórios tradicionais como o

diclofenaco, ibuprofeno e piroxicam são inibidores da cicloxigenase-1 (COX-1) e da
cicloxigenase-2 (COX-2) (esquema 3). O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição das
enzimas ciclooxigenases, responsáveis pelo metabolismo do ácido araquidónico em
prostaglandinas, estes inibidores exercem efeito analgésico, anti-inflamatório e antiperético
(HILÁRIO; TERRERI; LEN, 2006; CASTEL-BRANCO et al, 2013).
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Esquema 3: Mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs).

Fonte: Adaptado Hilário; Terreri; Len (2006).

O diclofenaco tem demonstrado eficácia clínica no tratamento de diversas condições
dolorosas, entre estes lombalgias, artrites, dores pós-traumáticas e pós-cirúrgicas,
dismenorreias, bem como cólica renal e biliar. A solução tópica ocular do diclofenaco na
forma de solução oftálmica a 0,1% é utilizada na prevenção de miose intraoperatória durante
extrações cirúrgicas de cataratas, na inflamação pós-operatória, dor nos defeitos epiteliais da
córnea após cirurgia ou trauma, como também no tratamento sintomático da conjuntivite
alérgica (GELLER et al, 2012).
Costa et al (2014), ao que investigar o gel tópico de diclofenaco como uma alternativa
para reduzir os sinais flogisticos e manter a qualidade da reparação de feridas em ratos Wistar
constataram que o gel tópico de diclofenaco é capaz de reduzir os sinais flogísticos e não
causa a sub-regulação dos fibroblastos ou queratinócitos, portanto, não leva a
comprometimento excisional da cicatrização de feridas.
Também, Abubakar, (2012) ao comparar e avaliar o efeito do diclofenaco sódico, um
fármaco anti-inflamatório não esteróide (AINE) e dexametasona, um fármaco antiinflamatório esteróide na cicatrização incisional em cães relatam que diclofenaco com dose de
2,5 mgkg-1 tem efeitos positivos sobre a cicatrização de feridas, apresentando queratinização
superficial maior no dia 7º e 14º dia após a cirurgia em comparação ao grupo tratado com a
dexametasona, sugestivo de cicatrização mais rápida.
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Mediante estes dados existe a possibilidade de que o uso precoce de agentes AIEs e
AINEs, de forma isolada e/ou combinada possam auxiliar na limitação dos danos causados
pela lesão térmica. Desta forma, um estudo analisando as características morfológicas e
inflamatórias das queimaduras profundas, produzidas em ratos Wistar tratados com
diclofenaco, dexametasona e associados, acompanhados por um período de até 28 dias,
poderá estabelecer se o uso destes agentes pode interferir na evolução destas lesões.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

LOCAL DA PESQUISA E ASPECTOS ÉTICOS.

O experimento foi realizado no Laboratório de Técnica Operatória e Cirurgia
Experimental da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) Joaçaba-SC. Neste
experimento foram seguidas as regulamentações propostas na Lei n° 11.794, de 8 de outubro
de 2008, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais. Os procedimentos
que foram utilizados nesta pesquisa foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de
Animais CEUA/UNOESC, sob o número 025/2014.

4.2 GRUPO EXPERIMENTAL

Para realização deste experimento foram utilizados 72 ratos, albinos, adultos da
linhagem Wistar com peso variando entre 250 g a 300 g, providos do Biotério da
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Joaçaba-SC. Os animais foram
mantidos no biotério, em gaiolas coletivas em número de 6 animais/caixa, em condições
controladas de temperatura e em regime de luz circadiano com acesso a agua e ração “ad
libitum”. Os animais foram subdivididos em quatro grupos, cada um contendo 18 animais, os
quais receberam o tratamento específico para cada grupo (quadro 1) e analgesia com fentanil
20 µg/Kg, de 12/12h, durante 3 dias.

Quadro 1- Grupos de animais subdivididos conforme os tratamentos recebidos após a indução das queimaduras.

GRUPOS
Controle
DEXA

TRATAMENTOS
Animais que após as queimaduras não receberam nenhum tratamento.
Animais que após a queimadura foi aplicada fina camada de dexametasona 0,64 mg/g,
sendo repetidas 10 aplicações de 12 em 12h.

DICLO

Animais que após a queimadura foi aplicada fina camada de Diclofenaco 5%, sendo
repetidas 10 aplicações de 12 em 12h.

DEXA+DICLO

Animais que após a queimadura foi aplicada fina camada de Dexametasona 0,64 mg/g e
Diclofenaco (50% de cada), sendo repetida 10 aplicações de 12 em 12h.

Fonte: Autora
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A administração dos fármacos foi tópica com uma única aplicação para os animais que
foram sacrificados em 12 horas após a queimadura e de 10 aplicações de 12 em 12 horas nos
demais. O período de acompanhamento foi de 28 dias com avaliações diárias após o
procedimento. Os animais foram sacrificados 12 h após a queimadura (6 ratos de cada grupo)
e no

7º, 14º, 21º e 28º dia ( 3 ratos de cada grupo, respectivamente) após a queimadura

(Esquema 4) por sedação com Diazepam seguida de câmara de dióxido de carbono, conforme
protocolo do Biotério da Universidade do Oeste de Santa Catarina.

Esquema 4 :Representação da composição das amostras com as respectivas datas do sacrifício dos animais após
a queimadura.

Fonte: Autora
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4.3 INDUÇÃO DA QUEIMADURA

A indução da queimadura foi realizada no dorso de todos os animais, estes foram
anestesiados com Quetamina/Xilasina 90/20 mg/kg via intraperitoneal. Após anestesia foi
realizada tricotomia do dorso dos animais com depilador. A assepsia foi feita com Álcool
70% e a queimadura realizada com cilindro de alumínio aquecido em água a 1000C,
monitorada por termômetro analógico e infravermelho. A pressão exercida foi a da massa do
cilindro de alumínio (51g) por 15 s, causando lesões profundas por queimaduras de 1,0 cm de
diâmetro cada (PEREIRA et al, 2012). Nos animais em que o sacrifício foi no período de 12
horas após a lesão por queimadura, foram realizadas 3 (três) áreas queimadas com intervalo
de 1,5 cm cada, com objetivo de obter amostras suficientes para os testes bioquímicos e IL 6.
Nos animais que foram sacrificados nos períodos que correspondem ao 7º, 14º, 21º e 28º dias
após a lesão, foram realizadas 2 (duas) áreas queimaduras em cada individuo com intervalo de
2,0 cm entre elas, para análise histológica (figura 2). Sendo que as lesões apresentam área
inferior a 30% da superfície corpórea.

Figura 2: Animais submetidos às lesões induzidas no dorso com auxilio de cilindro de alumínio aquecido a 100º
C por 15s, causando queimaduras profundas.

A: Indução da queimadura com cilindro de alumínio aquecido. B: Animal com 3 lesões por queimadura. C:
Animal com 2 lesões por queimadura.
Fonte: Autora

4.4 COLETA DA PELE.

Após a eutanásia, no período correspondente às 12h após a queimadura, foram
extraídas cirurgicamente amostras de pele do dorso dos animais de aproximadamente 1,0 cm,
a retirada do tecido foi realizada somente na região da pele lesionada pela queimadura, sem
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margem livre. Nos animais do grupo controle também foram retirados fragmentos de pele
integra do dorso, com aproximadamente 1,0 cm que serviram como controle de pele sem
lesão. As amostras foram mantidas resfriadas e posteriormente congeladas para
procedimentos e análise. Os animais sacrificados nos períodos equivalentes ao 7º, 14º, 21º e
28º dia após a queimadura, as amostras de pele do dorso foram extraídas cirurgicamente,
contendo a região da borda da lesão cutânea compreendida por um pequeno fragmento de pele
saudável e pela área da lesão propriamente dita (com margem livre), aproximadamente com
área de 1,5 cm2. As amostras foram armazenadas em formaldeído 10% para posterior
processamento e análise histológica.
Ao sacrifício, foi documentado por fotografia, a medida de extensão e impressão do
pesquisador quanto a cicatrização da área queimada, sendo esses dados analisados em
subsequência.

4.5

ANÁLISE BIOQUÍMICA

4.5.1 Preparo do Homogenato e extrato ácido.

Fragmentos dos tecidos de pele extraídos dos animais foram homogeneizados em
tampão fosfato 0,2 M pH 7,4, centrifugados (12000 rpm por 4 min em 4ºC) e o sobrenadante
utilizado para

avaliar a concentração da catalase e superóxido dismutase. Para o extrato

ácido fragmentos dos tecidos de pele extraídos dos animais foram homogeneizados em ácido
tricloroacético 12%, centrifugados (6000 rpm por 4 min em 4ºC)4ºC e o sobrenadante
utilizado para avaliar a concentração de glutationa.

4.5.2 Dosagem de proteínas

Para corrigir as proteínas nas amostras utilizadas para analise da catalase, superóxido
dismutase e glutationa foi realizado dosagem de proteínas através do método de Bradford
(1976), que se baseia na interação do corante Coomassie Blue com as proteínas. No pH de
reação a interação entre as proteínas de alto peso molecular e o corante provoca o
deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica que absorve fortemente em 595
nm. As amostras foram preparadas em placas de 96 poços; 40 µl da solução (albumina
padrão, água destilada, tampão e amostras) foram adicionados em cada poço. Em seguida foi
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adicionado 200 µl da solução de Bradford diluída em cada poço. Foram realizadas triplicata e
a leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro a λ=595 nm.

4.5.3 Catalase

Para avaliar a concentração da catalase foi utilizado o método descrito por Aebi
(1984). Este método visa quantificar a taxa de decomposição e peróxido de hidrogênio a uma
absorbância de 240nm. Para tal reação, a amostra foi adicionada a um meio contendo uma
solução de peróxido de hidrogênio a 10mM em tampão fosfato 50mM a pH 7,0. A
absorbância foi monitorada durante 60 segundos, com intervalos de 10 segundos entre uma
medição e outra em espectrofotometro. A atividade enzimática foi calculada utilizando
coeficiente de extinção molar de peróxido de hidrogênio (43,6 M -1 cm -1) a 240 nm, o
resultado foi expresso como em mmol/mg.

4.5.4 Superóxido dismutase

Para avaliar a concentração de superóxido dismutase foi utilizado SOD Assay Kit-WST
produzido pela Sigma Aldrich® , que é baseado no método nitroazul tetrazólio (NBT). Tratase de um método indireto, no qual a quantificação se dá por percentual de inibição de SOD
por um método colorimétrico com leitura a 440 nm. As amostras foram preparadas em placas
com 96 poços; 20 ul de amostra foram adicionados no poço de amostra e no poço Branco 2.
Água duplamente destilada foi adicionada no poço Branco 1 e Branco 3; 200 ul da solução de
trabalho WST foram acrescentados em todos os poços. O tampão diluente foi adicionado nos
poços Branco 2 e Branco 3 e a solução de trabalho da enzima foi adicionada nos poços
contendo amostra e Branco 1. Foi feita a leitura a λ=440 nm.

A atividade da enzima

superóxido dismutase foi determinada por sua habilidade, contida na amostra, em inibir a
reação do ânion superóxido com o WST.

4.5.5 Glutationa

A glutationa foi determinada pelo método de DTNB (ácido 5',5'-ditio-bis-(2nitrobenzóico) ), conhecido como reagente de Ellman. Este método se baseia na reação do
DTNB com a glutationa, o que gera um ânion tiolato (TNB), que emite cor amarelada, a
mesma é medida espectofotometricamente em uma absorbância de λ=412nm. O teste foi

37

realizado em placas convencionais de 96 poços. Para que a reação ocorra a amostra foi
adicionada a um meio contendo 2,525mM de DTNB em tampão de fosfato de sódio 200 mM
a pH 8,0, e o resultado será visualizado após 10 minutos. Os resultados foram expressos em
mmol/mg de proteína.

4.6. DETERMINAÇÃO DA CITOCINA INFLAMATÓRIA IL-6

Fragmentos dos tecidos extraídos dos animais foram homogeneizados em 1,5 mL de
tampão de extração (10 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl, 1% e Triton X-100), contendo 0,2
mM de ortovanadato de sódio e 1 mg/ml de cada um dos seguintes inibidores aprotinina,
leupeptina, inibidor de tripsina de feijão de soja e fluoreto de fenilmetanosulfonil. Os tecidos
homogeneizados foram transferidos para tubos plásticos de 2 mL e centrifugados a 13.000 g
por 20 minutos. Amostras de 100 µL do sobrenadantes foram utilizadas para avaliação dos
níveis de IL-6 através de kits comerciais (ELISA; R&D Systems, Minneapolis, USA) segundo
orientações do fabricante. Uma amostra de 100 µL será coletada para determinação dos níveis
de proteínas através de kit comercial de Bradford. Os resultados foram expressos em pg/mL.

4.7 ANÁLISE HISTOLÓGICA.

Para a análise histológica, cada um dos fragmentos obtidos na biopsia foi
imediatamente acondicionado em frasco individual, contendo solução tampão de formaldeído
a 10%. Cada frasco foi identificado com o número do rato correspondente e o grupo a qual a
biopsia pertence. No laboratório, os fragmentos de pele permaneceram nos frascos 24 horas
para completa fixação dos tecidos. Em seguida os fragmentos foram submetidos ao processo
histológico para desidratação e diafanização dos tecidos promovidos pela utilização de álcool
em concentrações crescente e xilol. Posteriormente os segmentos de pele foram emblocados
em paraplast e permaneceram 15 minutos no refrigerador, a 18ºC para serem desenformados.
Os blocos resultantes foram colocados por 2 horas na água amoniacal, com a finalidade de
amolecer o tecido, e em seguida mantidos sob refrigeração por aproximadamente 10 minutos.
Secções foram obtidas em micrótomo de rotação de marca LUPETEC® com espessura de 4
µm, sendo que a sequencia dos dez primeiros cortes foram descartados. Os cortes foram
distendidos em água a 40º C, dispostos de forma seriada em lâminas de vidro e
desparafinados em estufa a 70ºC por um período de duas horas. A coloração foi realizada com
hematoxilina/eosina, e montadas em resina sintética Permount® para análise geral das

38

estruturas dos tecidos. Para analise qualitativa de colágeno foi realizada histoquímico com a
coloração Picro Sirius vermelho, um composto aniônico que distingue a espessura e a
densidade do colágeno através da coloração emitida sob luz polarizada. Enquanto as fibras
delgadas dissociadas típicas do colágeno do tipo III são reconhecidas pela cor verde, as fibras
mais espessas e fortes do colágeno tipo I emitem cores com longos comprimentos de onda,
como vermelho e amarelo. Analises foram realizadas em microscópico fotônico (Nikon®)
com captura de imagem, avaliados pelo patologista sem identificação para evitar influencias
no diagnostico.

4.7.1 Avaliação do número de neutrófilos
O corte histológico foi avaliado no sentido horizontal, sendo contados os neutrófilos em
10 cga (campos de grande aumento), utilizando-se de um microscópio Zeiss- modelo Primo
Satr. Foi analisada a faixa imediatamente abaixo do tecido necrótico, quando presente, sendo
considerados apenas os neutrófilos perivasculares e permeando o tecido conjuntivo.

4.7.2 Mensuração da área desepitelizada
A área deseptelizada foi fotografada com aumentos que variaram de 40 a 100x
(dependendo do tamanho da lesão), sendo posteriormente submetidas ao programa
AxioVision SE64 Rel. 4.9.1. Os valores foram obtidos em pixels sendo convertido
posteriormente para mm. Na análise das lesões mais extensas, não comportadas em um único
campo, as fotos foram montadas de forma panorâmica utilizando-se da ferramenta
Photomerge do programa Photoshop CC 2015, sendo então o mesmo procedimento aplicado
às fotos de lesões menores.

4.8 ANALISE DE DADOS

Os resultados foram expressos como médias

+

erro padrão das médias (E.P.M) dos

respectivos índices analisados. As diferenças estatísticas entre os grupos experimentais foram
detectadas com análise de variância (ANOVA) seguida pelos testes post hoc de Tukey,
quando necessário. Valores de p menores que 0,05 foram considerados indicativos de
significância. A análise estatística foi realizada através do software Graph Pad Prism® versão
5.00, direitos autorais pertencentes à Graph Pad Software®.
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5

RESULTADOS

Após a lesão térmica, foram observados os processos patológicos característicos da fase
inflamatória aguda, com exsudação e formação de crosta. Em todos os grupos tratados
ocorreu a regressão da lesão, principalmente após 21 dias da indução da queimadura.
Macroscopicamente, notou-se que as bordas estavam bem delimitadas por halo hiperêmico e
no centro da lesão houve necrose. A partir do terceiro dia após a indução das queimaduras
observou-se formação de crosta em todas as lesões, sendo mais espessas no grupo tratado com
diclofenaco em relação aos demais, no 7º dia. No entanto, visualmente, o grupo que foi
tratado apenas com dexametasona ainda apresentava lesão visível macroscopicamente (figura
3).

Figura 3: Lesões no dorso dos animais no período de 7, 14, 21 e 28 dias após a indução das queimaduras.

Os animais foram submetidos à lesão térmica e tratados topicamente com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco
(Diclo) e a associação de ambos (Dexa + Diclo), durante 5 dias após a lesão. A distribuição horizontal representa
os grupos de tratamento, e a distribuição vertical é apresentada a evolução temporal macroscópica da
cicatrização.
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A interleucina 6, é um importante marcador inflamatório de lesões agudas como
queimaduras. Após 12 horas da lesão observou-se um aumento dos níveis de IL-6 na pele dos
animais controle (gráfico 1). Todos os grupos tratados com anti-inflamatórios obtiveram uma
redução dos níveis desta citocina inflamatória, sendo que no grupo DICLO houve redução de
78% dos níveis de IL-6 comparado com o grupo controle, o grupo DEXA reduziu 40% e o
grupo DEXA+DICLO reduziu 54% (gráfico 1). E entre aos grupos tratados o DICLO
apresentou redução de 63% dos níveis de IL-6 em comparação com o grupo Dexa e 52% em
comparação com o grupo DICLO+DEXA.

Gráfico 1: Determinação dos níveis de IL-6 na pele dos animais, 12 horas após a indução das queimaduras.

Após a queimadura os animais foram tratados com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco (Diclo) e a associação de
ambos (Dexa + Diclo). Doze horas após os fragmentos de pele foram retirados e analisados os níveis de IL-6. O
grupo controle não recebeu tratamento, o grupo Sem lesão representa a pele íntegra. As barras representam a
média ± E.P.M de 5-6 animais por grupo experimental. (Anova seguido pelo teste de Tukey. * P<0,05;
**P<0,01; ***P<0,001.Vs controle.

A avaliação histopatológica das secções cutâneas retiradas no 7 º, 14 º, 21 º e 28 º dias
após a indução das queimaduras não apresentou diferença significativa no infiltrado de
neutrófilos entre os grupos Dexa e Dexa + Diclo e o controle, em nenhum dos dias avaliados,
porém , houve um decréscimo significativo de neutrófilos no grupo Diclo, principalmente
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após 14 dias de tratamento (figura 4), demostrando o efeito do diclofenaco em reduzir o
infiltrado destes leucócitos no tecido lesado.

Figura 4: Migração de neutrófilos. A: Fotomicrografia do infiltrado de neutrófilos nas lesões de pele dos animais
14 dias após a indução das queimaduras tratadas com diclofenaco e dexametasona. B: Representação
gráfica da avaliação histológica do infiltrado de neutrófilos nas lesões de pele dos animais 7, 14, 21 e
28 dias após a indução das queimaduras.

Os neutrófilos foram avaliados nos cortes de tecidos retirados no 7º, 14º, 21º e 28º dos animais não tratados
(grupo controle) e tratados com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco (Diclo) e a associação de ambos (Dexa +
Diclo). As barras representam a média ± E.P.M de 6 lesões por grupo experimental. Seta: Neutrófilos. (Anova
seguido pelo teste de Tukey, * P<0,05).
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O sistema de defesa antioxidante na pele é composto principalmente das enzimas
antioxidantes abundantemente expressas CAT e SOD. As atividade das enzimas CAT (gráfico
2) e SOD (gráfico 3) não apresentaram diferença entre os tratamentos e os grupos controle.

Gráfico 2: Concentração de catalase na pele dos animais, 12 horas após a indução das queimaduras.
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Após a queimadura os animais foram tratados com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco (Diclo) e a associação de
ambos (Dexa + Diclo). Doze horas após os fragmentos de pele foram retirados e analisados as concentrações de
CAT. O grupo controle não recebeu tratamento, o grupo Sem lesão representa a pele íntegra. As barras
representam a média ± E.P.M de 5-6 animais por grupo experimental. (Anova).
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Gráfico 3: Concentração de superóxido dismutase na pele dos animais 12 horas após a indução das queimaduras.
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Após a queimadura os animais foram tratados com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco (Diclo) e a associação de
ambos (Dexa + Diclo). Doze horas após os fragmentos de pele foram retirados e analisados as concentrações de
SOD. O grupo controle não recebeu tratamento, o grupo Sem lesão representa a pele íntegra. As barras
representam a média ± E.P.M de 5-6 animais por grupo experimental. (Anova).

O conteúdo de glutationa reduzida é um dos principais componentes não enzimáticos
de defesa antioxidante do organismo e seu consumo é indicativo de estresse oxidativo. Não
houve diferença significativa entre os tratamentos e controle sem tratamento, somente foi
significativa a diferença com o grupo controle sem lesão (gráfico 4).
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Gráfico 4: Concentração de glutationa na pele dos animais 12 horas após a indução das queimaduras.
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Após a queimadura os animais foram tratados com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco (Diclo) e a associação de
ambos (Dexa + Diclo). Doze horas após os fragmentos de pele foram retirados e analisados as concentrações de
GSH. O grupo controle não recebeu tratamento, o grupo Sem lesão representa a pele íntegra. As barras
representam a média ± E.P.M de 5-6 animais por grupo experimental. (Anova) ***P<0,001. Vs controle.

A partir das secções coradas com HE foi possível avaliar também a reepitelização. O
tratamento das lesões com Diclofenaco reduziu significativamente o tamanho da úlcera
quando comparado com os demais grupos (gráfico 5 ), principalmente no 14º dia. Ainda, o
grupo DICLO quase não altera sua curva ao longo dos dias, diminuindo gradativamente o
tamanho da ulcera. Entretanto os animais que foram tratados topicamente com ambas as
drogas ( Diclo+Dexa ) , sofreram um importante atraso na reepitelização, também no 14º dia.
(fotomicrografia 1). Os animais de todos os grupos, independente do tratamento, evoluíram
para reepitelização completa no 28º dia.

45
Gráfico 5: Avaliação histológica da reepitelização das lesões de pele dos animais 7, 14, 21 e 28 dias após a
indução das queimaduras.

A medida das úlceras foi avaliada nos cortes de tecidos retirados no 7º, 14º, 21º e 28º dos animais não tratados
(grupo controle) e tratados com Dexametasona (Dexa), Diclofenaco (Diclo) e a associação de ambos (Dexa +
Diclo). As barras representam a média ± E.P.M de 6 lesões por grupo experimental (Anova seguido pelo teste de
Tukey, * P<0,05)
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Fotomicrografia 1: Avaliação histológica da reepitelização das lesões 14 dias após a indução das queimaduras.
A)lesão tratada com Diclo. B) lesão tratada com Diclo+Dexa.

Fotos montadas de forma panorâmica utilizando-se da ferramenta Photomerge do programa Photoshop CC 2015.
Barra representa tamanho das ulceras das lesões entre os tratamentos diclo (4,6mm) e diclo+dexa (5,3mm) 14
dias após a indução das queimaduras. Aumento 40X.

A presença de colágeno é utilizada como um importante marcador da evolução da
cicatrização. A avaliação ótica dos cortes de pele corados picro sirius mostra maior deposição
de colágeno tipo III, nos grupos Dexa e Dexa+Diclo nos períodos de 7, 14 e 21 dias.
Enquanto que o grupo Diclo apresentou menor deposição quando comparado com o grupo
controle 7 dias após a indução das queimaduras conforme fotomicrografia 2.
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Fotomicrografia 2: Fotomicrografias utilizando luz polarizada ilustrando a deposição de colágeno tipo I e tipo III
no tecido cicatricial. Coloração picro sirius.

Verticamente estão representados os grupos controle, e tratados topicamente com dexametasona (Dexa),
diclofenado (Diclo) e ambas as drogas (Dexa + Diclo)..Horizontalmente estão representadas os grupos após 7,
14, 21 ou 28 dias da indução da lesão térmica. Vermelho: Colágeno tipo I. Verde: Colágeno tipo III. Seta:
colágeno tipo III. Aumento 40x
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6

DISCUSSÃO

Neste trabalho foram avaliadas as características morfológicas e inflamatórias das
lesões por queimaduras após o tratamento com dexametasona (AIEs), diclofenaco (AINEs) e
associados. O animal mais adequado em estudos experimentais relacionados à pele é o porco,
por apresentar grande analogia com a estrutura, espessura e cicatrização humana (MEYER,
SCHWARZ, NEURAND, 1978; NORONHA et al, 2004), entretanto, deve-se considerar o
grande porte destes animais e as dificuldades decorrentes de sua obtenção, manipulação e
manutenção.
O rato da linhagem Wistar é um modelo animal de pequeno porte, com maior
facilidade de manipulação experimental, pequena morbidade e mortalidade. Porém, a pele dos
ratos não apresenta uma divisão clara entre a derme papilar e a reticular nos métodos
histológicos convencionais, como é observado na pele de humanos, mas compartilha
similaridades com as lesões térmicas que ocorrem nos seus aspectos clínicos e patológicos.
Portanto, pode ser aplicado para avaliação de agentes terapêuticos quando se estuda a
evolução da cicatrização, principalmente em lesões de segundo grau (PEREIRA et al, 2012).
Para indução das queimaduras foi seguido criteriosamente o modelo proposto por
Pereira et al, 2012. Este modelo experimental foi estabelecido para padronizar lesões por
queimadura térmica, a fim de obter lesões com o mesmo tamanho e grau de profundidade. A
análise histológica das lesões térmicas demonstra que o dano atingiu a epiderme, derme e
hipoderme. Entretanto, além de comprometer a epiderme e a derme como sugerida pelo autor,
houve dano também na hipoderme caracterizando lesões de terceiro grau (EVERS;
BRAVSAR; MAILANDER, 2012). Um dos fatores que podem ter interferido na reprodução
da lesão, é o fato deste modelo não apresentar a localização e medida exata da altura do dorso
em que foi realizada a queimadura, pois os ratos exibem diferenças regionais na espessura da
pele, assim como na cor e no tipo de peles (BOLOGNIA, 2015).
O processo de cicatrização compreende uma série de fenômenos bioquímicos
humorais e celulares que culminam com o preenchimento da área lesada por fibrose. A
resposta inflamatória inicial, que precede os fenômenos proliferativos de reparação cicatricial,
é do tipo aguda caracterizada pela migração de neutrófilos. Nos estágios iniciais da resposta
do hospedeiro à agressão, o influxo de neutrófilos é determinado pela ação de mediadores
liberados durante o processo de injuria tissular (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005).
As citocinas são os mediadores necessários para conduzir a resposta inflamatória aos
locais de infecção e lesão, favorecendo a cicatrização apropriada da ferida. A interleucina 6
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(IL-6) é uma citocina pró-inflamatória que promove maturação e ativação de neutrófilos,
maturação de macrófagos e diferenciação/manutenção de linfócitos-T citotóxicos e células
naturais. É um importante mediador precoce de indução e controle da síntese e liberação de
proteínas de fase aguda pelos hepatócitos durante estímulos dolorosos, como trauma,
infecção, operação e queimadura. No entanto, a produção exagerada de citocinas próinflamatórias a partir da lesão pode manifestar-se sistemicamente com instabilidade
hemodinâmica ou distúrbios metabólicos (OLIVERIA et al, 2011).
Um processo inflamatório prolongado causa degradação do colágeno, apoptose de
queratinócitos, comprometimento vascular e produção de radicais livres. O acúmulo de
neutrófilos no local da lesão permite a produção acentuada de substâncias tóxicas como os
radicais livres que levam a ativação de enzimas proteolíticas causando dano no tecido de
granulação incipiente, inibindo fatores de crescimento e dificultando o processo de reparação
(HORTON, 2003; GRAGNANI et al, 2013). Desta forma, intervenções terapêuticas que
atenuem a resposta inflamatória aguda e diminuam a expressão de algumas citocinas após
lesão por queimadura, podem oferecer oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos
pacientes.
Neste experimento tanto a dexametasona quanto o diclofenaco foram eficazes em
inibir a síntese de (IL-6). A eficiência do diclofenaco e dexametoxana tópicos com efeito antiinflamatório e analgésico foi relatada por pesquisadores como equivalentes no tratamento
após cirurgia de estrabismo (KHAN; AMITAVA, 2007), outros já consideram que o
diclofenaco tópico é mais eficaz que a dexametasona (SNIR et al, 2000), com resultados
semelhantes aos observados neste estudo.
No entanto, pela avaliação histopatológica nas secções cutâneas do 7º, 14º, 21º dia
após a indução das queimaduras observou-se um decréscimo de migração de neutrófilos,
principalmente no décimo quarto dia. Demostrando que o diclofenaco reduz o processo
inflamatório inicial pela modulação dos níveis de IL -6 e a migração tardia de neutrófilos ao
foco inflamatório. Apesar de reduzir IL-6, a dexametasona, sozinha ou associada ao
diclofenaco, não inibiu significativamente a migração de neutrófilos.
Contudo, Marchionni; Pagnocelli; Reis (2006), ao avaliar a influência da
dexametasona no processo inflamatório e no reparo tecidual, observaram que a mesma foi
bastante efetiva na redução da inflamação aguda nas lesões produzidas nos animais. A
dexametasona apresenta um efeito imunossupressor importante, reduzindo a ativação da
cascata de sinalização inflamatória.

Entretanto, nas nossas condições experimentais,

apresentou efeito inferior ao diclofenaco nos dois parâmetros avaliados.
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Ainda, com relação à migração de neutrófilos para a área da lesão, Costa et al (2014),
relataram que na avaliação histopatológica o diclofenaco reduziu a migração de neutrófilos
para a área da ferida somente na primeira semana pós-operatória. Em queimaduras tratadas
com produtos naturais com efeito anti-inflamatório, alguns autores mencionam que a redução
de neutrófilos ocorre no período do 4º ao 7º dia. Outros mencionam que a redução é gradativa
do 4º ao 12º dia após o tratamento. (ABDEL HAMID; SOLIMAN, 2015; BARROS et al,
2016). Porém, nestes estudos não há padronização com relação à extensão da superfície
corporal queimada (SCQ) e a profundida da lesão, fatores que podem interferir na
permanência do processo inflamatório (MONTES; BARBOSA; SOUZA NETO, 2011).
Pesquisadores relatam que a produção de radicais livres na queimadura está associada
com a resposta inflamatória prolongada, que leva a alterações patológicas nas células e
tecidos (HORTON, 2003; GRAGNANI et al, 2013). O sistema de defesa antioxidante opera
através de enzimas e componentes não enzimáticos, responsáveis em evitar o acumulo de
ânion radical superóxido e do peroxido de hidrogênio. O sistema enzimático é formado por
diversas enzimas, destacando-se a catalase (CAT) e a superóxido dismutase (SOD)
(BARBASA et al, 2007).
Ao analisar a atividade enzimática da CAT e SOD nos tecidos observou-se que os
tratamentos utilizados não foram eficientes para alterar a atividade enzimática, apesar de
serem eficientes em reduzir o processo inflamatório inicial. Também não foi observado
diferença na concentração enzimática do grupo sem lesão. Segundo Saitoh et al (2001), as
alterações nas concentrações de SOD após a queimadura variam de acordo com o tecido
analisado e a extensão da área da lesão. Ainda, Gurel et al (2004), relatou que em animais
com queimaduras de superfície corporal de 25-30% a atividade das enzimas tissulares
diminui, provavelmente em decorrência ao consumo de enzimas ativadas contra o estresse
oxidativo. Porém, a área da superfície corporal da lesão foi bem superior do que a induzida
neste estudo.
A glutationa (GSH) é um tripeptíeo antioxidante não enzimático que pode ser
degradado de modo irreversível em situações de estresse oxidativo muito intenso (FILIPPIN
et al, 2008). Observou-se que nos grupos tratados e controle com lesão houve diminuição
significativa da GSH, demonstrando que os tratamentos não são apropriados para preservar a
GSH. Pesquisadores relatam que os antioxidantes não enzimáticos, tais como glutationa, αtocoferol e Selénio, apresentam-se diminuídos no soro e nos tecidos com lesão térmica
(CETINKALE et al, 1997; GUREL et al, 2004).
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Macroscopicamente, na primeira semana após a indução das queimaduras, todas as
lesões apresentaram formação de crosta com presença de restos celulares e infiltrados de
neutrófilos. No entanto, as lesões tratadas com diclofenaco tópico apresentaram crosta mais
espessa. Esta característica também foi observada por Costa et al (2014), ao investigar o
efeito do diclofenaco gel tópico em feridas de ratos durante a primeira semana pós-operatório.
Os autores relatam que o diclofenaco gel tópico em feridas tem capacidade anti-inflamatória
na redução dos sintomas flogísticos sem causar a formação de tecido de cicatrização anormal
embora haja uma maior formação de crosta desagradável durante a fase precoce do processo
de cicatrização de feridas.
A cicatrização é um processo complexo e dinâmico de restabelecimento das estruturas
celulares e, consequentemente, das camadas do tecido epitelial. Este processo é realizado a
fim de estabelecer uma reepitelização mais próxima do seu estado normal e envolve a
migração e proliferação de queratinócitos para cobrir a superfície da derme exposta
(CAMPOS; BRANCO; GROTH, 2007). Este processo ocorre, quando as células epiteliais das
bordas da lesão se proliferam na tentativa de restabelecer a barreira protetora. Observou-se
que a administração de diclofenaco acelerou o processo de reepitelização. Este dado está de
acordo com outros investigadores (COSTA et al, 2014 ) que relatam que o diclofenaco tópico,
antecipa a fase de reepitelização no 14º dia pós-operatório, sem causar comprometimento na
cicatrização das feridas. Porém, nem a dexametasona, nem o diclofenaco associado ao
dexametasona apresentaram reepitelização significativa quando comparados ao controle.
A síntese do colágeno é um processo importante na cicatrização, inicialmente são
produzidas as fibras de colágeno do tipo III a fim de orientar a proliferação e migração de
fibroblastos e células endoteliais durante a formação do tecido de granulação, e
gradativamente é substituído por colágeno tipo I para proporcionar força de tração e
estabilidade mecânica ao tecido conjuntivo fibroso dérmico. (CAMPOS; BRANCO; GROTH,
2007) .
Ao analisar a deposição de colágeno pela coloração de Picro sirius, observou -se que
nas lesões de 7 e 14 dias há maior proporção de fibras colágenas tipo III nos grupos Dexa e
Dexa+Diclo quando comparadas com os demais grupos, demonstrando assim, que
dexametasona reduz a substituição do colágeno tipo III pelo tipo I, retardando o processo de
cicatrização . Dados semelhantes a estes foram descritos por autores que avaliaram a
cicatrização de feridas e relatam que os corticoides inibem a proliferação celular, fibroplasia e
retarda a deposição de colágeno tipo I (WICKE et al, 2000; SINGER; MCCLAIN, 2002;
SANTORO; GAUDINO, 2005).
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Também foram observadas estas características em experimentos envolvendo outros
modelos de animais. Singer; Mcclain (2002), observaram que o tratamento de queimaduras de
espessura parcial em suínos com esteróide tópico de alta potência resulta em reepitelização
tardia. Contudo, as feridas tratadas com os esteróides tópicos tendem a ter menos cicatrizes do
que as tratadas com sulfadiazina de prata, agente tópico antimicrobiano padrão no tratamento
de queimaduras.
Abubakara et al (2012), comparando o efeito do diclofenaco com a dexametasona
sistêmica em feridas de cachorros, concluíram que a dexametaxona tem efeitos negativos na
cicatrização, pois foram caracterizadas com infiltrados inflamatórios inferiores no dia 7 e 14
após a ferida, mas não conseguiu mostrar fibroblastos adequados, densidade de fibras de
colágeno e queratinização epidérmica, sugestivo de progresso de cicatrização mais lento em
comparação com os animais tratados com diclofenaco.
Porém, Ramos-Gallardo et al (2012), em experimento de queimaduras de segundo
grau em ratos, utilizando corticoide sistêmico, dose única, relataram que não houve diferença
nem a favor nem contra nos parâmetros que envolvem processo inflamatório, reepitelização e
quantidade de fibroblastos em seu experimento.
Porém, neste estudo, as lesões tratadas com dexametasona tópica apresentaram
reepitelização e deposição de colágeno tardia. Por outro lado as lesões tratadas com
diclofenaco apresentaram efeito anti-inflamatório precoce, deposição de colágeno e
reepitelização antecipada, no 14º dia após a indução das lesões. Sugestivo de cicatrização
mais rápida em comparação as lesões tratadas com a dexametasona.

A associação do

diclofenaco e dexametasona, surpreendentemente, apresentou maior atraso na reepitelização e
na deposição do colágeno do que quando comparada isoladamente, igualando-se ao tempo de
cicatrização do controle sem tratamento. Sugere-se que este resultado possa estar relacionado
com o prolongamento do processo inflamatório, observado pela falta de inibição da migração
dos neutrófilos associado com a redução da substituição do colágeno tipo III, demonstrando
que a associação destes fármacos não é benéfica para este tipo de tratamento.
Com base nos resultados positivos deste estudo, abre a possibilidade da utilização de
anti-inflamatórios não esteroidais tópicos para cicatrização por queimaduras. Recomenda-se
realizar pesquisas complementares relacionadas ao uso do diclofenaco ou mesmo avaliar
outras drogas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com queimaduras.
.
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7

CONCLUSÕES

Os dados deste trabalho demonstram que:


O diclofenaco, aplicado tópicamente após a lesão térmica reduz o nível de IL -6 e
infiltrado de neutrófilos, reduzindo a inflamação e antecipa a fase de reepitelização.



A dexametasona, isolada ou associada ao diclofenaco tópico, atrasa o processo de
cicatrização, retardando a deposição de colágeno tipo I e a reepitelização.



Macroscopicamente o diclofenaco tópico apresenta características comuns do processo
inflamatório, entretanto apresenta formação de crosta mais espessa quando comparado
com o dexametasona ou associado.



O diclofenaco e a dexametasona tópico isolado ou associados não alteram a atividade
das enzimas, catalase e superóxido dismutase e concentração de glutationa nos tecidos
com lesões.



Em queimadura de pele profunda o diclofenaco, aplicado tópicamente após a lesão
térmica, apresenta um beneficio na cicatrização.



Este estudo é valido no contexto de experimentação com animais. A transposição
direta destes dados para seres humanos deve ser feita com cautela e demanda de
estudos clínicos para sua real comprovação.
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ANEXO 1
Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais
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ANEXO 2
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