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RESUMO

A cicatrização de feridas se caracteriza por um processo sistêmico de atividades celulares e
moleculares, compondo-se de três fases: inflamatória, proliferativa e remodeladora, que
podem ser alteradas por fatores como infecções, doenças preexistentes, medicamentos e
envelhecimento. Compostos como colagenase e tretinoína, têm sido utilizados no
favorecimento da cicatrização. O Glicirrizinato Dipotássio (DPG), derivado do alcaçuz,
possui ação antialérgica, antibiótica e antiinflamatória, promove a regeneração do tecido
muscular estriado esquelético pela ativação de células satélites quiescentes, levando a
diferenciação de mioblastos e miotubos e formação de novas fibras musculares. O presente
estudo verificou o efeito farmacológico do DPG sobre a cicatrização de feridas cutâneas por
segunda intenção em modelo experimental animal. Foram utilizados 20 ratos Wistar machos
(CEUA/USF nº 001/2017; CEUA/UNITAU nº 005/17): 10 animais adultos (grupo adulto - GA)
e 10 animais idosos (grupo idoso - GI). Foram feitas duas excisões circulares na pele do
plano mediano da região dorsal, com 2 cm de diâmetro, e as peles foram consideradas
grupos naïves (GAN; GIN). A excisão proximal não sofreu intervenção (GA; GI), enquanto
que a excisão distal foi tratada, por 7 dias, com DPG 2% (GADPG; GIDPG). A área das
feridas foi medida por 21 dias. Após 14 ou 21 dias (n= 5 cada subgrupo) os animais foram
submetidos a nova cirurgia e as peles coletadas submetidas ao estudo histológico para
medidas de espessura da epiderme (Hematoxilina-Eosina) e derme (Tricrômico de Masson)
e quantificação dos colágenos tipos I e III (Picrosirius-Hematoxilina). Considerando a medida
da área das feridas, ao longo dos 21 dias, não foram observadas diferenças significativas
entre os grupos. As análises histológicas revelaram peles íntegras nos grupos GAN e GIN.
Os grupos GA, GI, GADPG e GIDPG apresentaram peles reestruturadas: epidermes
contendo os extratos celulares (basal, espinhoso, granuloso e córneo) e dermes (papilar e
reticular). Quanto à espessura da epiderme, GADPG apresentou diferença significativa em
relação ao GA, após 21 dias, sendo a pele tratada menos espessa que a pele controle.
Também foram observadas diferenças significativas entre GI e GIDPG, após 14 dias, sendo
a pele tratada mais espessa que a pele controle. Em relação à derme houve diferenças
significativas entre os grupos adultos e idosos, controles e tratados, quando comparados
aos grupos GAN e GIN. A densidade de colágeno I foi maior, em todos os grupos
experimentais, principalmente nos animais adultos. Houve diferenças significativas entre
GIN e GI, e entre GI e GIDPG, quando comparada a densidade de colágeno I. Quanto ao
colágeno III, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos. Os resultados
obtidos levam a conclusão de que o DPG 2% induziu a cicatrização e a regeneração das
feridas, sendo mais efetivo nos primeiros 14 dias, em idosos, levando a pele ao estado
normal por reepitelização e formação de nova derme, rica em colágeno I, agindo durante as
fases inflamatória e proliferativa. Sugere-se que, em uso contínuo, o DPG possa acelerar o
processo regenerativo, sendo uma alternativa adjuvante no tratamento de lesões de pele,
principalmente em idosos.

PALAVRAS-CHAVE: reepitelização. cicatrização. modelo animal. rato.
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ABSTRACT

Wound healing is characterized by a systemic process of cellular and molecular activities,
consisting on three phases: inflammatory, proliferative and remodeling, which can be altered
by other factors such as infections, preexisting diseases, medications and aging.
Compounds, such as collagenase and tretinoin have been used to promote healing.
Glycyrrhizinate Dipotassium (DPG), derived from licorice, has anti-allergic, antibiotic and
anti-inflammatory effects, besides promoting the regeneration of skeletal muscle tissue by
the activation of quiescent satellite cells, leading to myoblasts and myotubes differentiation
and new fibers muscles formation. This study verified the pharmacological effect of DPG on
the healing of skin wounds by second intention in animal experimental model. Twenty male
Wistar rats were used (CEUA/USF nº 001/2017; CEUA/UNITAU nº 005/17), 10 adult animals
(adult group - GA) and 10 elderly animals (elderly group - GI). Two circular excisions were
performed in the skin of the median plane of the dorsal region, 2 cm in diameter, and the
skins were considered naïve groups (GAN; GIN). Proximal excision was not treated (GA; GI),
whereas distal excisions were treated, for 7 days, with 2% DPG (GADPG; GIDPG). The
wound area was measured for 21 days. After 14 or 21 days (n= 5 each subgroup) the
animals were submitted to a new surgery and the hides collected submitted to the
histological study for thickness measurements of the epidermis (Hematoxylin-Eosin) and
dermis (Masson's Trichrome) and quantification of collagen types I and III (PicrosiriusHematoxylin). Considering the measurement of the area of the wounds, during the 21 days,
no significant differences were observed between the groups. Histological analysis revealed
intact skins in the GAN and GIN groups. The groups GA, GI, GADPG and GIDPG presented
restructured skins: epidermis containing cell extracts (basal, prickly, granular and corneal)
and dermis (papillary and reticular). As for the thickness of the epidermis, the GADPG
presented a significant difference in relation to the GA, after 21 days; the treated skin being
less thick than the control skin. Significant differences were also observed between the GI
and GIDPG after 14 days, with the treated skin being thicker than the control skin. Regarding
the dermis, there were significant differences between the adult and elderly groups, controls
and treated, when compared to GAN and GIN groups. The density of collagen I was higher in
all experimental groups, especially in adult animals. There were significant differences
between the GIN and GI, and between GI and GIDPG, when comparing the density of
collagen I. Regarding collagen III, no significant differences were observed between the
groups. The results obtained lead to the conclusion that 2% DPG induced wound healing and
regeneration, being more effective in the first 14 days, in the elderly animals, leading to
normal skin reepithelialization and formation of a new dermis, rich in collagen I. DPG is
probably acting during the inflammatory and proliferative phases. The results suggested that,
in chronic administration, DPPG can accelerate the regenerative process, being an adjuvant
alternative in the treatment of skin lesions, specially in the elderly.

KEYWORDS: reepithelization. healing. animal model. rat.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Histologia da pele

A pele, ou tegumento, é o órgão que reveste todo o corpo correspondendo à
proporção de 15-20% do peso corpóreo. Constituída pelos tecidos epitelial e conjuntivo,
apresenta-se composta por duas camadas principais, a epiderme e a derme. Sob a derme,
há uma camada de tecido adiposo, denominada hipoderme ou tecido subcutâneo (ROSS;
PAWLINA 2016). A pele desempenha várias funções essenciais ao organismo, tais como:
proteção contra a penetração de agentes microbianos para o meio interno; proteção contra
impactos mecânicos; controle da perda líquida corporal (água, eletrólitos) e termorregulação
(conservação e dissipação do calor) (CRUZE, et al., 1991; NITZ et al., 2006;
KIERSZENBAUM, 2008) (Figura 1).

FIGURA 1. Esquema mostrando a organização geral da pele humana: epiderme e derme.
Observar a presença de tecido subcutâneo (hipoderme) abaixo da derme. Fonte:
http://fisiobrasaogouveia.blogspot.com.br/2012/03/queimaduras.html. Acessado em 10 set. 2017.

A epiderme, camada mais superficial da pele, tem sua origem a partir da ectoderme
e é constituída por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado (EEPQ) associado à
lâmina própria (LP). O EEPQ é subdividido em cinco camadas e/ou estratos celulares.
Partindo do meio interno para a superfície encontramos: Camada basal ou germinativa,
composta por células basais, cúbicas, altamente proliferativas, sobre a lâmina basal (LB);
Camada espinhosa (composta por queratinócitos poligonais, contendo depósitos de
queratina e desmossomos); Camada granulosa (composta por células alongadas, com
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núcleos ovais, dispostas próximas à superfície cutânea, contendo também grânulos de
queratina e substâncias extracelulares como lipídios e colágeno); Camada lúcida,
geralmente identificada na pele espessa (composta por células anucleadas, claras e
semitransparentes), sendo visível apenas nas regiões palmares e plantares e Camada
córnea (composta por células mortas, anucleadas, contendo queratina e lipídios)
(KIERSZENBAUM, 2008; ALMEIDA, 2009; ROSS; PAWLINA 2016) (Figura 2A).
Distribuídos nestas 5 camadas celulares, além dos queratinócitos produtores de
queratina, encontram-se: os melanócitos – células de origem neural presentes na camada
basal e responsáveis pela produção de melanina, pigmento que confere coloração a pele,
pelos e cabelos, e que também atua na proteção contra os raios solares (KIERSZENBAUM,
2008; SCHIAFFINO, 2010); as células de Langerhans – células dendríticas (células
apresentadoras de antígenos) (KIERSZENBAUM, 2008; STOITZNER, 2010); e as células de
Merkel – células que possuem terminações nervosas livres e que atuam na percepção ao
tato (DÂNGELO, FATTINI, 1998; KIERSZENBAUM, 2008).
A derme, de origem mesodérmica, é constituída por tecido conjuntivo e garante a
sustentação da epiderme, estando dividida em camada papilar – mais superficial, composta
por tecido conjuntivo frouxo (TCF) (fibroblastos, fibras elásticas finas e fibras colágenas) e
camada reticular – mais profunda, composta por tecido conjuntivo denso (TCD), na qual são
encontrados feixes espessos de fibras colágenas e fibras elásticas, vasos sanguíneos e
linfáticos, terminações nervosas, glândulas sebáceas e sudoríparas e elementos celulares
tácteis (KIERSZENBAUM, 2008; ALMEIDA, 2009) (Figura 2B).
Vários tipos celulares se encontram na derme, tais como: fibroblastos, fibrócitos e
células imunológicas. Os fibroblastos, células fusiformes com núcleos ovalados, participam
da síntese dos elementos da matriz extracelular, o que permite e promove a formação do
tecido de granulação, levando a reepitelização e mantendo o tecido conjuntivo íntegro,
sendo células essenciais na cicatrização (CARVALHO, 2002; PAGNANO et al., 2009).
Os fibrócitos também contribuem para a síntese de colágeno e matriz extracelular,
participando na fase de remodelagem do processo cicatricial da pele e de processos
inflamatórios através da produção de fatores de crescimento e angiogênicos (QUAN et al.,
2004).
A hipoderme, ou tecido subcutâneo, é constituída por TCF e, principalmente, por
células adiposas. Os feixes de TCF se entrelaçam com fibras elásticas, formando alvéolos
com as células adiposas (KIERSZENBAUM, 2008) (Figura 2C). Entretanto, esta camada
não faz parte da pele.
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FIGURA 2. Imagem histológica da pele. Observar em A a epiderme (E), a derme (D), bem como o
tecido subcutâneo ou hipoderme (H). Em B é possível notar algumas camadas da epiderme, a saber:
1. Basal; 2. Espinhosa; 3. Granulosa e 5. Córnea. Em C observa-se a hipoderme (H). Fonte: Acervo
pessoal.

1.2. Cicatrização

A cicatrização de feridas se caracteriza por um processo sistêmico e complexo de
atividades celulares e moleculares que ocorre naturalmente, objetivando o reparo anatômico
e funcional da região afetada, independente do agente que a causou; sejam estes, agentes
mecânicos, físicos, químicos ou patológicos. Este evento compõe-se de três fases básicas:
inflamatória, proliferativa e remodeladora ou de maturação, as quais envolvem quimiotaxia,
divisão

celular,

neovascularização,

síntese

de

elementos

proteicos,

contração

e

remodelamento estrutural do tecido lesado (CAMPOS et al., 2007; MENDONÇA,
COUTINHO, 2009).
O processo de cicatrização pode ainda ser classificado como união primária,
secundária ou terciária. Entretanto, a efetivação desse processo dependerá de fatores,
como: agente causador, quantidade e qualidade de tecido que se perdeu no momento da
lesão e da presença ou não de infecção no sítio lesionado (TAZIMA et al., 2008).
A cicatrização por união primária, ou primeira intenção, ocorre após incisões
cirúrgicas nas quais há perda mínima de tecidos, ausência de edema e infecção local, e
suas bordas são aproximadas por suturas cirúrgicas. A cicatrização por união secundária,
ou segunda intenção, ocorre em feridas traumáticas com bordas separadas, e se caracteriza
por perda mais extensa de células e tecidos, presença ou não de infecção local, e alta
produção de tecido de granulação, importante para o processo de reparação (ROSS;
PAWLINA, 2016). Neste caso o leito da ferida é mantido exposto e se fecha por contração e
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reepitelização, com ou sem o uso de tratamentos local ou sistêmico. Na ferida por terceira
intenção, na qual há perda maciça de tecidos e infecção, as bordas do sítio lesionado são
aproximadas por síntese cirúrgica, posteriormente a um tratamento inicial (TAZIMA et al.,
2008).
A reparação da pele exige o crescimento tanto da epiderme quanto da derme. Na
fase inflamatória há reestruturação da epiderme, com o fechamento do local pela formação
de um coágulo sanguíneo desidratado (ROSS; PAWLINA, 2016) (FIGURA 3A). As
plaquetas presentes sintetizam o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) que,
associado a outros fatores, como a citocina CXC (cisteína-x-cisteína) produzida por
queratinócitos e células endoteliais, recrutam neutrófilos (nas primeiras 24 horas após a
lesão), monócitos e linfócitos, promovendo a produção de citocinas pró-inflamatórias, a
ativação de fibroblastos, o recrutamento de macrófagos (48 a 96 horas após a lesão) e,
consequentemente o início da reepitelização (CAMPOS et al., 2007; KIERSZENBAUM,
2008; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010; RUH, 2013) (FIGURA 3B).
Além da formação do coágulo, há proliferação e migração dos queratinócitos no
estrato basal, da borda da ferida, levando à restauração das camadas da epiderme (ROSS;
PAWLINA, 2016). O fator de crescimento dos queratinócitos (KGF) é um dos principais
responsáveis pela reepitelização, tendo por objetivo restaurar as funções da epiderme
lesionada (CAMPOS et al., 2007; ISAAC et al., 2010; RUH, 2013).
Na fase proliferativa, que se inicia por volta do 3º ou 4º dia após a lesão e continua
por até 2 ou 3 semanas, ocorre a reparação da derme, aumento do número de macrófagos e
remoção das fibras colágenas danificadas, proliferação e migração dos fibroblastos,
diferenciação dos miofibroblastos envolvidos na contração da ferida e depósito de
fibronectina, colágeno III e outros elementos da matriz extracelular, como proteoglicanos,
elastina e laminina, além da remodelação e contração da lesão. É através desse processo,
conhecido como fibroplasia, que a matriz extracelular começa a ser substituída por um
tecido mais flexível e resistente (CAMPOS et al., 2007; KIERSZENBAUM, 2008; ROSS;
PAWLINA, 2016; TAZIMA et al., 2008) (FIGURA 3C).
Simultaneamente a esses eventos ocorre a angiogênese (migração de células
endoteliais e formação de novos vasos) pela ação do fator de crescimento endotelial
vascular (VEGF) que, junto a outros fatores, objetivam nutrir os tecidos neoformados. Com a
fibroplasia e a angiogênese em curso, o tecido de granulação se estabelece no leito da
ferida (BALBINO et al., 2005).
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A reepitelização ocorre por migração das células epidermais da camada basal e das
células subjacentes rumo ao centro da lesão e, quando o tecido de granulação alcança o
nível da epiderme, completando-a, a circulação se reestabelece (BALBINO et al., 2005).
Na fase remodeladora, que se inicia por volta da 3a semana, podendo perdurar por
até 1 ano ou mais, ocorre aumento na resistência do tecido lesionado devido a diminuição
da deposição de colágeno na derme e da substituição de colágeno tipo III para o tipo I.
Concomitante a essa mudança do tipo de colágeno ocorre também alterações em suas
disposições; de fibras paralelas aleatórias para fibras entrelaçadas e organizadas ao longo
das margens da lesão (CAMPOS et al., 2007; TAZIMA et al., 2008). A reorganização da
nova matriz e o equilíbrio entre a síntese da nova matriz e lise da matriz extracelular anterior
constituem fatores de grande importância no processo de cicatrização. Portanto, a alteração
nos tipos de colágenos é regulada por um mecanismo regido pelos inibidores de
metaloproteinases (TIMPs) objetivando controlar a contração e a remodelagem da ferida
(ISAAC et al., 2010).
Nesta fase o PDGF estimula a degradação de colágeno tipo I e formação de
colágeno tipo III, e o TGF-β atua aumentando a formação e diminuindo a degradação do
colágeno tipo I, através do aumento da expressão dos inibidores de metaloproteinases e
expressão diminuída das metaloproteinases de matriz (MMPs). As MMPs são colagenases,
enzimas específicas que atuam na degradação do colágeno, tendo sua atividade controlada
por citocinas, liberadas por células inflamatórias, endoteliais, fibroblastos e queratinócitos
(ISAAC et al., 2010) (FIGURA 3D).

FIGURA 3. Esquema representativo do mecanismo fisiológico de cicatrização de feridas: A) Fase de
hemostasia; B) Fase inflamatória; C) Fase proliferativa; D) Fase remodeladora. Fonte: figura
adaptada de https://www.pinterest.com/pin/158822324336783835. Acessado em 10 jan. 2019.
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Na ocorrência de síntese excessiva de colágeno e variações na quantidade de
fibroblastos a cicatriz tende a tornar-se hipertrófica (presença de massas nodulares com
muitas células e vasos dispostos em sentido vertical) ou formar quelóides (regiões de tecido
fibroso com poucas células, contendo feixes espessos de colágeno eosinofílico). Ambas as
situações são distúrbios da cicatrização decorrentes de excessiva resposta inflamatória e
descontrole entre síntese e degradação do colágeno. Dentre os fatores relacionados ao
surgimento de queloides estão a disfunção dos fibroblastos, o aumento nos níveis de fatores
de crescimento e outras citocinas, consequente há diminuição do processo apoptótico
(morte celular programada) e aumento excessivo na produção de colágeno (ELDER, et al.,
2011).

1.3. Colágeno

O colágeno é a proteína principal que compõe a matriz extracelular e a mais
abundante durante a cicatrização garantindo sustentação, elasticidade e força tênsil à
cicatriz. As fibras colágenas presentes no tecido conjuntivo possuem repetições tripeptídicas
sequenciais compostas por aminoácidos glicina (X-Y), ou seja, prolina (X) e hidroxiprolina
(Y), bem como lisina e hidroxilisina. O tecido dérmico normal comporta aproximadamente
80% de colágeno tipo I e 20% de colágeno tipo III, já o tecido de granulação, 30 a 40% é do
tipo III (CAMPOS et al., 2007; TAZIMA et al., 2008).
Em meio a uma rede fibrosa densa e dinâmica, resultante da constante deposição e
degradação tecidual, as fibras colágenas do tipo I caracterizam-se por fibras espessas,
estáveis e garantem a resistência do tecido às forças mecânicas. Já as fibras do tipo III
caracterizam-se por formação de fibrilas ou fibras finas, dispostas abaixo da membrana
basal, garantindo a aderência da epiderme à derme (ALVES et. al., 2016).
A partir de colorações histoquímicas específicas, como o Picrossirius Red, e o uso
de microscopia, como a de luz polarizada, é possível identificar, diferenciar e quantificar as
fibras colágenas (ALVES et. al., 2016) pela interferência na disposição das cores e na
intensidade dos tecidos corados. As fibras colágenas do tipo I apresentam-se coradas em
tons de laranja a vermelho, enquanto que as fibras colágenas do tipo III se apresentam
coradas em tons de verde ou amarelo esverdeado (DANYAN et al., 1989; RIBEIRO et. al.,
2015; BEDOYA et. al., 2016).
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1.4. Fatores que interferem no processo de cicatrização

O mecanismo de cicatrização descrito acima ocorre fisiologicamente, entretanto,
existem diversos fatores locais e/ou sistêmicos que podem interferir de forma negativa.
Esses fatores podem estar correlacionados tanto às condições diretas do local da ferida:
presença de contaminação ou corpos estranhos, tratamento inadequado, aporte de oxigênio
e nutrientes deficiente devido a diminuição da vascularização perilesional; quanto às
condições clínicas do indivíduo: presença de doenças crônicas (doenças cardiovasculares,
Diabetes Mellitus e neuropatias associadas), tabagismo, uso de alguns medicamentos
(corticosteroides, quimioterápicos, radioterápicos), deficiências nutricionais (vitaminas B, C,
D e E), doenças imunossupressoras e envelhecimento (CAMPOS et al., 2007; TAZIMA et
al., 2008; ISAAC et al., 2010).
O envelhecimento biológico é um processo natural no qual ocorrem, gradualmente,
importantes mudanças fisiológicas, morfológicas e bioquímicas, como a diminuição ou perda
do arranjo entre as fibras elásticas e colágenas nas papilas dérmicas ou diminuição no
tamanho, na proliferação de queratinócitos no estrato basal e, consequentemente, da
espessura da epiderme (ORIÁ, et al., 2003; MENOITA et al., 2013), levando a alterações
tanto estruturais quanto funcionais claramente identificáveis na pele do idoso (ELDER, et al.,
2011).
Especificamente, a derme sofre alterações progressivas, com diminuição de sua
espessura devido à rarefação de fibroblastos, diminuição da síntese de colágeno e
fragmentação na disposição das fibras elásticas (ELDER, et al., 2011). Ocorre também,
alterações na quantidade de glicosaminoglicanos (ácido hialurônico e sulfato de dermatan),
levando ao espaçamento entre as fibras elásticas e colágenas, diminuição das moléculas de
água e consequente redução na capacidade de migração celular. Além disso, ocorre
redução na vascularização e no tamanho e atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas
(ELDER, et al., 2011; MENOITA et al., 2013).
Essas mudanças estruturais, levam o tecido cutâneo no idoso a tornar-se cada vez
mais delgado e frágil, vulnerável às forças mecânicas e a entrada de possíveis
microorganismos prejudiciais ao organismo, como também a um lento processo de
cicatrização da pele (CLAUDIA et al., 2013; MENOITA et al., 2013).
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1.5. Terapias farmacológicas

Nos últimos anos, pesquisas (Tabela 1) vêm sendo realizadas na tentativa de
encontrar métodos alternativos ou novos compostos ou fármacos que possam ajudar,
corrigir, melhorar ou acelerar o processo de cicatrização da pele.
Estudos dos efeitos do ácido trans-retinóico (tretinoína) tópico sobre a cicatrização
de feridas por segunda intenção, em ratos, demonstrou aumento na espessura da epiderme
(HUMMEL FILHO, 2014) e formação significativa de tecido dérmico de reparação, com
aumento dos fibroblastos, da vascularização e do colágeno (BASAK et al., 2002; 2006;
HUMMEL FILHO, 2014; KLINGMAN et al., 1984; KLINGMAN, 1987; TOYAMA et al., 2006).
Em abrasões epiteliais de córnea, em coelhos, observou-se aumento significativo sobre a
taxa de cicatrização (JOHANSEN et al., 1998).
O ácido lipóico (LA) tópico sobre a cicatrização de feridas cutâneas por segunda
intenção, em ratos, também mostrou aumento na taxa de cicatrização, proliferação vascular
e celular e na produção de colágeno ao 7o dia (GUERREIRO et al., 2013).
Hung e colaboradores (2017) estudaram os efeitos farmacológicos de um derivado
do ácido 18β-glicirretínico (18β-GA) sobre a cicatrização de ferida in vitro utilizando
fibroblastos dérmicos humanos e observaram aumento significativo na proliferação e
migração celular.
A sericina, proteína produzida pelo bicho-da-seda (Bombyx mori), na forma de gel a
1% tópico, foi estudada sobre a cicatrização de feridas cutâneas por segunda intenção, em
ratos, por 9 dias, e observou-se aumento na espessura epidérmica e na angiogênese, além
de redução do edema (ERSEL et al., 2016).
Barati e colaboradores (2013) estudaram as alterações clínicas e histopatológicas do
chá de Kombucha, popularmente conhecido como “fungo de chá”, e observaram que, em
associação à nitrofurazona (antibacteriano – pomada a 0,2%), a cicatrização de feridas
cutâneas por segunda intenção, em ratos, se deu mais rapidamente do que nos animais
apenas tratados com nitrofurazona.
Estudo dos efeitos da acitretina (derivado da vitamina A) sobre o processo cicatricial
em lesões cutâneas artificiais, em ratos, mostrou redução no tempo de reparação tecidual,
apresentando efeitos positivos na queratinização, sem os efeitos tóxicos sistêmicos
observados no uso oral (HSIA et al., 2008).
Hemmati e colaboradores (2014) estudaram os efeitos da vitamina K1 tópica (creme
1% e 25%) sobre a cicatrização de feridas cutâneas por segunda intenção, em ratos, e
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observaram melhora no processo cicatricial ao 3o dia com aumento significativo nos níveis
de hidroxiprolina, na resistência à tração, na reepitelização e diminuição da margem
perilesional, ao 7o dia.
Cole e colaboradores (2015) estudaram os efeitos do tratamento a laser (ondas de
980 nm em sequência contínua 1 vez ao dia) sobre a cicatrização de feridas cutâneas por
primeira intenção em serpentes Python regius, por 7 dias. Após a análise das lesões nos
dias 2, 7, 14 e 30 observou-se diminuição do processo inflamatório, da fibrose e maturação
do colágeno com melhora das feridas tratadas já no 2o dia.
Os efeitos da leptina (hormônio anti-obesidade) sobre a cicatrização de feridas por
segunda intenção, em ratos, foram estudados por Tadokoro e colaboradores (2015) que
observaram reepitelização significativa, com aumento na proliferação, diferenciação e
migração de queratinócitos epidérmicos, bem como na angiogênese da área perilesional
após o 8o dia.
O óleo de Copaifera langsdorffii (copaíba) também tem sido explorado por suas
propriedades anti-inflamatória, bactericida, analgésica e cicatrizante, inclusive sobre a
cicatrização de feridas cutâneas (MONTES et al., 2009).
Oliveira e colaboradores (2010) estudaram o óleo da semente do Caryocar
coriaceum Wittm (pequi) na forma de pomada à 12% sobre o processo inflamatório e
cicatricial cutâneo, em camundongos, e observaram aceleração no reparo tecidual, com
redução significativa da área lesionada e aumento na contração da ferida após 7 dias.
O extrato metanólico da raiz do Carissa spinarum Linn (mirangolo) também atuou
sobre a cicatrização de feridas cutâneas induzidas por queimaduras, em camundongos, com
ação significativa no aumento dos níveis de hidroxiprolina, na taxa de contração da ferida e
na reepitelização (SANWAL et al., 2011).
Já o extrato hidroalcoólico de Passiflora edulis (maracujá) sobre a cicatrização de
feridas cutâneas por segunda intenção, em ratos, induziu a evolução e retração da ferida,
com reepitelização, proliferação de fibroblastos e deposição de colágeno após 7 e 14 dias,
respectivamente (GARROS, et al., 2006).
Estudo utilizando o extrato das folhas da Arrabidaea chica (crajiru) sobre a
cicatrização de tendão calcâneo, em ratos, demonstrou crescimento de fibroblastos (JORGE
et al., 2008), maior organização das fibras de colágeno e maior quantidade de
glicosaminoglicano (sulfato de dermatan) após 14 dias (ARO, et al., 2013).
A curcumina, isolada do extrato de Curcuma longa (açafrão), tem sido utilizada como
produto medicinal alternativo no tratamento de diversas doenças devido aos seus efeitos
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anti-inflamatório, antioxidante, anticoagulante e cicatrizante (agindo sobre todas as fases da
cicatrização) (AKBIK et al., 2014). De forma tópica, sobre a cicatrização de feridas cutâneas
por segunda intenção após queimaduras de segundo grau, em ratos, a curcumina induziu
aumento significativo nos níveis de hidroxiprolina, na angiogênese, na formação de tecido
de granulação, na colagenização e na reepitelização (KULAC et al., 2013).

Tabela 1. Produtos naturais isolados de plantas e suas propriedades sobre a cicatrização e
regeneração da pele, em animais.

Produtos

Resultados

Autores

Óleo de copaíba;

Redução na área e

MONTES et al., 2009;

Óleo de pequi;

aumento na contração da

OLIVEIRA et al., 2010;

ferida;

Extrato metanólico do

SANWAL et al., 2011.

Reepitelização.

mirangolo.
Extrato da curcumina.

Aumento da angiogênese;

AKBIK et al., 2014;

Formação do tecido de

KULAC et al., 2013.

granulação;
Reepitelização;
Produção de colágeno.
Extrato hidroalcoólico do

Aumento dos fibroblastos

maracujá.

e colágeno.

GARROS et al., 2006.

1.6. Glicirrizinato Dipotássio (DPG)

A Glycyrhiza glabra L. é uma planta pertencente à família Fabaceae (Figura 4A)
originária da Ásia e sul da Europa. Conhecida popularmente como alcaçuz, esta planta vem
sendo

estudada

buscando-se

maior

entendimento

das

propriedades

nutritivas

e

farmacológicas dos compostos encontrados principalmente em suas raízes, tais como
saponinas; ácidos liquirítico, licórico, botulínico, 18-β-glicérico; isoflavonóides, flavonoides e
chalconas, como esteróis e cumarinas (AZEVEDO et al., 2018).
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Por volta dos anos 40-50 o interesse pelo estudo de suas propriedades
farmacológicas cresceu bastante buscando-se o desenvolvimento de produtos que
pudessem tratar a doença de Addison, as úlceras estomacais e a artrite reumatóide
(AZEVEDO et al., 2018).
Segundo a literatura, diversas atividades farmacológicas, como anti-inflamatória,
antialérgica, antioxidante, antibacteriana, antiviral, anticancerígena, gastroprotetora foram
encontradas em extratos e componentes isolados do alcaçuz (extrato etanólico, glicirrizina,
glabridina), além de sua aplicação em processos alérgicos, doenças inflamatórias
(bronquite, hepatites virais, gastrite e úlcera péptica), eczema e herpes (AZEVEDO et al.,
2018).
Estudos farmacológicos afirmam que a saponina (glicirrizina) age inibindo a
isoenzima 11β-hidroxiesteroide desidrogenase (11β-HSD) que impede a conversão do
cortisol em cortisona. Tal ação leva ao aumento dos níveis plasmáticos de cortisol,
resultando em ação anti-inflamatória. A glicirrizina também possui atividade expectorante,
atuando na fluidificação das secreções respiratórias e reduzindo o edema inflamatório. No
tratamento de bronquites e alergias respiratórias está relacionada à ação inibitória seletiva
sobre a enzima pró-inflamatória 5-lipoxigenase (LOX-5), o que resulta na redução da síntese
de leucotrienos (AZEVEDO et al., 2018).
Outros estudos mostraram que a glicirrizina também promove a redução de lesão
das células hepáticas, induzidas por tetracloreto de carbono, inibindo os mediadores próinflamatórios

(LEE

et

al.,

2007).

Além

disso

a

glicirrizina

demonstra

atividade

hepatoprotetora, atuando na diminuição das enzimas hepáticas no soro e melhorando os
danos no tecido hepático lesado (KAUR et al., 2013).
A glicirrizina, quando hidrolisada, dá origem ao ácido glicirrízico (AG), já utilizado
pela indústria farmacêutica e cosmética por sua conhecida ação antitumoral, antialérgica,
antibiótica e anti-inflamatória (SHIBATA, 2000; SALEEM et al., 2011; AL-SNAFI, 2018).
Atualmente a formulação oral do ácido glicirrizínico consta na lista de fitoterápicos de
registro simplificado da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC n° 26) como coadjuvante no
tratamento de úlceras gástricas e duodenais (ANVISA-RDC n°26, 2014).
O Glicirrizinato Dipotássio (DPG – C42H60K2O16) é um produto secundário do AG e
apresenta ações antialérgica, antibiótica e anti-inflamatória, similar aos corticosteróides,
porém, não induzindo aos efeitos colaterais observados por estes, como por exemplo:
eritema, hiperidrose ou reações alérgicas cutâneas (SHIM, et al., 2012; CEC EDITORE,
2013) (Figura 4B).
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FIGURA 4. A) Imagem de espécime adulta da planta Glycyrhiza glabra (alcaçuz) apresentando flores.
Fonte: http://shalomnature.com/pt/chas/628-alcacuz-glycyrrhiza-glabra-100gr.html. Acessado em 10
set. 2017. B) Estrutura molecular do Glicirrizinato Dipotássio (DPG – C42H60K2O16). Fonte:
http://www.guide chem.com/reference/dic-26513.html. Acessado em 10 set. 2017.

A ação anti-inflamatória do DPG sobre as células refere-se ao seu efeito inibitório
sobre a enzima hialuronidase, compreendida no dano à matriz extracelular e responsável
pela liberação da amina vasoativa (histamina – C5H9N3) a partir de grânulos presentes nos
mastócitos e sobre a liberação de mediadores químicos inflamatórios, como os leucotrienos
e as prostaglandinas (CEC EDITORE, 2013).
Um recente estudo experimental sobre a ação do DPG na regeneração muscular
mostrou-se promissor, apontando sua eficácia como agente auxiliar à soroterapia no
tratamento da mionecrose desencadeada por envenenamento botrópico em camundongos.
Sua ação regenerativa se deu no tecido muscular estriado esquelético, expressando
precocemente as proteínas myoD, após 3 e 24 horas, e miogenina, após 3 dias. Além da
formação de fibras musculares diferenciadas mesmo sem a ação prévia do veneno,
sugerindo ação moduladora na hiperplasia muscular e na recomposição tecidual (BUENO,
2017).
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2. JUSTIFICATIVA

Considerando a complexidade dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos
no processo cicatricial, os fatores que podem interferir no mesmo e a importância de manter
o controle sobre a ferida há necessidade de pesquisar compostos que promovam a
cicatrização e a regeneração da pele em menor tempo e com o mínimo de efeitos
indesejáveis.
Nesta pesquisa buscou-se observar a ação do DPG sobre o processo de
cicatrização de feridas artificiais em ratos Wistar machos, adultos e idosos, para caracterizar
os possíveis benefícios de sua utilização no tratamento de feridas em geral, já que este
composto se mostrou capaz de regenerar o tecido muscular estriado esquelético de
camundongos, em modelo de envenenamento botrópico local.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Verificar o efeito farmacológico do DPG 2%, em uso tópico, sobre a cicatrização e a
regeneração de feridas cutâneas por segunda intenção em modelo experimental animal in
vivo.

3.2. Objetivos específicos

Verificar a reepitelização da ferida medindo a contração da área ao longo do tempo
de cicatrização;
Medir a espessura da epiderme e da derme nas amostras de pele (naïve, não
tratadas e tradadas);
Identificar e quantificar as fibras colágenas tipo I e tipo III nas amostras de pele
(naïve, não tratadas e tradadas);
Comparar a evolução da cicatrização entre animais adultos e idosos ao longo do
tempo de cicatrização.

26

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Glicirrizinato Dipotássio (DPG)

O Glicirrizinato Dipotássio (C42H60K2O16), manipulado sob forma de creme na
concentração de 2% foi cedido por Verdi Cosméticos (64.786.031/0001-00).

4.2. Adequação do Projeto

A pesquisa teve início após aprovação dos Comitês de Ética em Uso Animal (CEUA)
da Universidade São Francisco (USF/Bragança Paulista) e da Universidade de Taubaté
(UNITAU/Taubaté), instituições onde os experimentos foram realizados, obedecendo a
normatização da Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL)
(Anexos 1 e 2).

4.3. Grupos Experimentais

Foram utilizados 20 ratos Wistar machos, sendo 10 animais adultos (grupo adulto –
GA; n=10) pesando entre 274 e 390 gramas, com 3 meses de idade, e 10 animais idosos
(grupo idoso – GI; n=10) pesando entre 454 e 569 gramas, com 12 meses de idade.
Os animais foram fornecidos pela Anilab Animais de Laboratório Criação e Comércio,
Laboratórios Veterinários de Paulínia e mantidos no Biotério de experimentação animal da
Universidade de Taubaté (UNITAU/Taubaté), em gaiolas individuais, ambiente em
temperatura de 22 ± 3°C e ciclo claro/escuro (noite/dia) bem definidos, ração própria para a
espécie e água ad libitum.
Para o experimento os animais foram divididos aleatoriamente para comparação em
4 subgrupos (n=5, cada): GA14 – animais adultos submetidos à ferida artificial in vivo e
eutanasiados após 14 dias; GI14 – animais idosos submetidos à ferida artificial in vivo e
eutanasiados após 14 dias; GA21 – animais adultos submetidos à ferida artificial in vivo e
eutanasiados após 21 dias; e GI21 – animais idosos submetidos à ferida artificial in vivo e
eutanasiados após 21 dias.
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4.4. Criação da ferida artificial

Após identificação, os animais foram submetidos ao procedimento anestésico com
cloridrato de xilazina a 2% (Xilazin®, Syntec, Santana de Parnaíba, Brasil) (10 mg.Kg-1)
associado a cloridrato de dextrocetamina a 5% (Ketamin®, Cristália, Itapira, Brasil)

(25

mg.kg-1), preparados a partir da associação de 0,5 ml de xilazina (10 mg) com 0,5 ml de
cetamina (25 mg) perfazendo volume de 1,0 ml administrado por via intraperitoneal em
volume de 1,0 ml.Kg-1 e mantidos com inalação de isoflurano a 3% (ISOFORINE®, Cristália,
Itapira, Brasil) sob máscara aberta, como complemento na manutenção da anestesia.

Após estarem anestesiados, os respectivos animais foram posicionados em uma
mesa apropriada, em decúbito ventral horizontal, sendo realizado o preparo pré-cirúrgico, ou
seja, tricotomia dorsal da região cervical estendendo-se até a transição lombar e assepsia
da pele, com clorexidina a 2% (RIOHEX®, Rioquímica, São José do Rio Preto, Brasil),
seguida de clorexidina alcoólica a 0,5% (RIOHEX®, Rioquímica, São José do Rio Preto,
Brasil).
Na sequência cada animal foi submetido a 2 excisões circulares na pele do plano
mediano da região dorsal (excisão cirúrgica proximal – não tratada) e (excisão cirúrgica
distal – tratada com DPG por 7 dias), limitada em sua profundidade pela aponeurose
muscular, realizada com lâmina de bisturi número 15 (Figura 5).

FIGURA 5. Imagem ilustrativa do procedimento cirúrgico: excisões circulares na pele do plano
mediano da região dorsal limitada em sua profundidade pela aponeurose muscular. Fonte: Acervo
pessoal.
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Ao término do procedimento cirúrgico, os animais foram alojados individualmente nas
respectivas gaiolas e, quando acordados, liberados para ingestão de água e ração
padronizada, à vontade.
As amostras de peles retiradas das excisões iniciais foram utilizadas como os grupos
naïves (n=10, cada), a saber: GAN – pele da excisão dos animais adultos quando da
obtenção da ferida artificial in vivo; e GIN – pele da excisão dos animais idosos quando da
obtenção da ferida artificial in vivo.

4.5. Tratamento das feridas

As excisões próximas ao crânio do animal não receberam nenhuma intervenção, em
todos os grupos.
Já as excisões distais, próximas à cauda do animal, foram tratadas diariamente, uma
vez ao dia, por 7 dias, com aplicação do Glicirrizinato Dipotássio (DPG) na forma de creme a
2% utilizando haste flexível com pontas de algodão (Cotonetes® – Johnson & Johnson,
Brasil), tendo início após 24 horas do procedimento cirúrgico, até o sétimo dia do pósoperatório em todos os grupos. A quantidade de 0,1 ml de creme foi aferida utilizando-se
uma seringa tipo insulina (Slip sem agulha – Injex®).

4.6. Análise macroscópica

Na análise anatomopatológica macroscópica foi considerada e avaliada, ao longo de
todo o período experimental, a medida da área das feridas tratadas e não tratadas, nos
animais adultos e idosos, para comparação entre os grupos. Para tanto utilizou-se um
paquímetro (Universal Digimess 100003).
As áreas das feridas (tratadas e não tratadas) foram mensuradas por paquímetro,
durante os 7 dias de tratamento e, diariamente, até a ressecção do tecido cicatricial (aos 14
e 21 dias).

29

4.7. Coleta e preparo das amostras

Posteriormente ao tratamento com o DPG, por 7 dias, foi executada a ressecção e
coleta das amostras das peles aos 14 dias (subgrupos GA14; GADPG14; GI14; GIDPG14) e
aos 21 dias (subgrupos GA21; GADPG21; GI21; GIDP21).
Os animais ainda sob efeito dos medicamentos anestésicos foram submetidos a
eutanásia ativa por tiopental sódico (Thiopentax®, Cristália, Itapira, Brasil) na dose de 100
mg.Kg-1 (CARDOSO, et al., 2002).
As amostras obtidas foram mantidas em solução de formaldeído à 10% (Labsynth®,
Diadema, Brasil), por 24 horas, presas pelas extremidades a peças de cortiça, desidratadas
em concentrações crescentes de etanol (Labsynth®, Diadema, Brasil), clarificadas em xilol
(Labsynth®, Diadema, Brasil), incluídas em blocos de parafina (Labsynth®, Diadema, Brasil),
e submetidas a microtomia (Lupetec MRPO3) com cortes longitudinais de 5µm de
espessura.

4.8. Análise microscópica

As lâminas foram desparafinizadas em dois banhos de xilol (10 minutos cada);
hidratadas em série decrescente de etanol (100%, 95%, 80% e 70%) e água destilada, e
coradas em Hematoxilina-Eosina (HE) para mensuração da espessura da epiderme;
Tricrômico de Masson (TM) para mensuração da espessura da derme e PicrosiriusHematoxilina (PH) para identificação e quantificação das fibras colágenas.
Após as colorações, as lâminas foram desidratadas em série crescente de etanol
(70%, 80%, 95% e 100%), xilol e montadas com bálsamo do Canadá, sintético.
As medidas das espessuras da epiderme e derme e a quantificação das fibras
colágenas foram realizadas com o auxílio de programa de análise de imagem assistida por
computador.
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4.8.1. Colorações

4.8.1.1. Hematoxilina-Eosina (HE)

As lâminas foram coradas com Hematoxilina, por 5 minutos, lavadas em água
corrente, coradas com Eosina, por 3 minutos, e finalmente lavadas em água corrente.

4.8.1.2. Tricrômico de Masson (TM)

As lâminas foram mantidas, por 1 hora, na estufa, resfriadas, lavadas em água
corrente até clarear completamente, lavadas em água destilada, por 3 vezes, e tratadas com
solução Escarlate de Bierbrich, por 3 minutos. Novamente, as lâminas foram lavadas em
água corrente e destilada, mantidas em ácido Fosfotúngstico, por 8 minutos, lavadas em
água corrente e destilada, mantidas em azul de anilina, por 3 minutos e finalmente lavadas
em água corrente.

4.8.1.3. Picrosirius-Hematoxilina (PH)

As lâminas foram coradas, durante 1 hora, em solução de 0,1% de Sirius Red (Sirus
Red F3B200, Motoay Chemical Co. Union, New Jersey, USA) dissolvido em ácido pícrico
aquoso saturado. Na sequência foram lavadas em água corrente, por 5 minutos,
contracoradas com Hematoxilina de Harris, por 2 minutos e finalmente lavadas em água
corrente.

4.9. Análise da imagem assistida por computador

A espessura da epiderme e derme e a quantificação de colágeno foram aferidas por
método de análise de imagem assistida por computador (PRIOLLI et al., 2003; PRIOLLI et
al., 2006; NONOSE, 2009) em microscópio óptico. Foram utilizados aumentos finais de 40x
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para mensuração da espessura da epiderme (HE), 10x para mensuração da espessura da
derme (TM) e 10x para identificação e quantificação das fibras de colágeno (PH).
De cada corte histológico foram analisados 3 campos diferentes. As imagens foram
enviadas e processadas em computador utilizando o programa NIS for Windows.

4.10. Análise estatística

Para a análise dos resultados (programa estatístico SPSS for Windows) adotou-se
nível de significância de 5% (p<0,05). Os dados obtidos foram expressos pelo valor médio,
desvio e erro padrão, teste t pareado para o grupo tratado versus não tratado. Foi utilizado o
teste de Mann-Whitney para comparação entre idosos e adultos e ANOVA para evolução ao
longo do tempo.
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5. RESULTADOS

5.1. Resultados macroscópicos

Todos os grupos apresentaram reepitelização, sendo esta completa ao término de 21
dias. Segundo a análise macroscópica da área da ferida não foram encontradas diferenças
estatísticas significativas entre os grupos [GA14 e GI14 (p=0,988); GA21 e GI21 (p=0,910);
GADPG14 e GIDPG14 (p=0,994); GADPG21 e GIDPG21 (p=0,685)] (Figura 6; Gráfico 1;
Apêndice 1).

FIGURA 6. Imagens macroscópicas representativas das áreas cicatriciais das feridas dos animais
adultos (A-C) e idosos (D-F), não tratadas (seta) ou tratadas (seta dupla) após 7 (A, D), 14 (B, E) e
21 (C, F) dias de experimentação.
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GRÁFICO 1. Análise quantitativa das áreas das feridas ao longo dos dias de tratamento, nos grupos:
GA, GADPG, GI e GIDPG. Não houve diferenças significativas entre os grupos.

5.2. Resultados microscópicos

5.2.1. Análise microscópica da epiderme

A análise histológica revelou peles íntegras contendo todos os estratos celulares e
anexos cutâneos, tanto nos animais naïves adultos quanto idosos, sendo as médias de
espessura da epiderme de 15,24 µm nos adultos (GAN) e de 12,34 µm nos idosos (GIN).
Todos os grupos experimentais (GA, GADPG, GI e GIDPG apresentaram epidermes
completamente reestruturadas (Figura 7).
Em relação a espessura da epiderme nos animais adultos, as médias foram de 54,13
µm para GA14 e de 61,39 µm para GADPG14. Houve diferenças estatísticas significativas
entre os grupos GAN e GADPG14 (p=0,0004) e GAN e GA14 (p=0,0017), mas não entre os
grupos GA14 e GADPG14 (p=0,354), embora a epiderme estivesse mais espessa no grupo
GADPG14. Já aos 21 dias, as médias foram de 35,60 µm para GA21 e de 24,87 µm para
GADPG21, sendo observadas diferenças significativas entre GAN e GADPG21 (p=0,0080),
GAN e GA21 (p=2,93e-06) e GA21 e GADPG21 (p=0,0047) (Gráfico 2; Apêndice 2).
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GRÁFICO 2. Análise quantitativa da espessura da epiderme nos grupos: GAN, GA14, GADPG14,
GA21 e GADPG21. Houve diferenças significativas entre GAN* e GADPG14*; GAN** e GA14** (p <
##
##
#
#
0,05) e entre GAN e GADPG21 ; GAN e GA21 ; GA21^ e GADPG21^ (p < 0,05).

Em relação a espessura da epiderme nos animais idosos, as médias foram de 54,09
µm para GI14 e de 61,95 µm para GIDPG14, sendo observadas diferenças significativas
entre GIN e GIDPG14 (p=0,0015), GIN e GI14 (p=4,495e-05) e GI14 e GIDPG14
(p=0,0007). Já aos 21 dias, as médias foram de 29,62 µm para GI21 e de 30,70 µm para
GIDPG21, sendo observadas diferenças significativas entre GIN e GIDPG21 (p=0,0027) e
GIN e GI21 (p=0,0018). Entretanto, não houve diferenças entre os grupos GI21 e GIDPG21
(p=0,782) (Gráfico 3; Apêndice 2).

GRÁFICO 3. Análise quantitativa da espessura da epiderme nos grupos: GIN, GI14, GIDPG14, GI21,
#
GIDPG21. Houve diferenças significativas entre GIN* e GIDPG14*; GIN** e GI14**; GI14 e
#
GIDPG14 (p < 0,05) e entre GIN^ e GIDPG21^; GIN^^ e GI21^^ (p= 0,0018).
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FIGURA 7. Análise histológica da pele dos animais. Observar a epiderme (colchete) e a derme (D):
animais naïve adulto (A) e idoso (B); animais adultos não tratados (C: 14 dias, E: 21 dias) e idosos
não tratados (D: 14 dias, F: 21 dias); animais adultos tratados (G: 14 dias, I: 21 dias) e idosos
tratados (H: 14 dias, J: 21 dias). Coloração: HE. Ampliação: 100X (barra = 100µm).
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5.2.2 Análise microscópica da derme

Os grupos controle e tratado apresentaram peles com dermes papilar e reticular
reestruturadas, entretanto os anexos cutâneos não foram observados, sendo as médias de
espessura da derme de 868,8 µm nos adultos (GAN) e de 1097,4 µm nos idosos (GIN)
(Figura 8). Em relação a espessura da derme, nos animais adultos, as médias foram de
598,02 µm para GA14 e de 816,83 µm para GADPG14. Comparações entre os grupos GAN
e GADPG14 (p=0,731), GAN e GA14 (p=0,827) e GA14 e GADPG14 (p=0,766) não
mostraram diferenças significativas.
Após 21 dias, as médias foram de 566,46 µm para GA21 e de 666,64 µm para
GADPG21. Comparações entre os grupos GAN e GADPG21 (p=0,029), GAN e GA21
(p=0,0001) mostraram diferenças estatísticas significativas, enquanto entre os grupos GA21
e GADPG21 (p=0,208) tais diferenças não foram observadas (Gráfico 4; Apêndice 3).

GRÁFICO 4. Análise quantitativa da espessura da derme nos grupos: GAN, GA14, GADPG14, GA21
e GADPG21. Houve diferenças significativas entre GAN* e GADPG21*; GAN** e GA21** (p < 0,05).

Em relação a espessura da derme, nos animais idosos, as médias foram de 649,21
µm para GINT14 e de 934,26 µm para GIDPG14. Comparações entre os grupos GIN e
GIDPG (p=0,189), GIN e GI14 (p=0,176) e GI14 e GIDPG14 (p=0,391) não mostraram
diferenças estatísticas significativas. Embora haja tendência a uma maior espessura da
derme após o uso do DPG aos 14 e 21 dias, sendo ainda mais evidente aos 14 dias.
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Já aos 21 dias, as médias foram de 579,81 µm para GI21 e 546,45 µm para
GIDPG21. Comparações entre os grupos GIN e GIDPG21 (p=0,0001) e GIN e GI21
(p=0,0001) mostraram diferenças estatísticas significativas, enquanto que entre os grupos
GI21 e GIDPG21 (p=0,617) não houve diferenças significativas (Gráfico 5; Apêndice 3).

GRÁFICO 5. Análise quantitativa da espessura da derme nos grupos: GIN, GI14, GIDPG14, GI21 e
GIDPG21. Houve diferenças significativas entre GIN* e GIDPG21*; GIN** e GI21** (p < 0,05).
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FIGURA 8. Análise histológica da derme (D): animais naïve adulto (A) e idoso (B); animais adultos
não tratados (C: 14 dias, E: 21 dias) e idosos não tratados (D: 14 dias, F: 21 dias); animais adultos
tratados (G: 14 dias, I: 21 dias) e idosos tratados (H: 14 dias, J: 21 dias). Coloração: TM. Ampliação:
100X (barra = 100µm).
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A partir da coloração histoquímica de PH, em análise à microscopia de luz
polarizada, quantificou-se as fibras colágenas I e III. As fibras colágenas do tipo I
apresentam-se mais abundantes que as fibras colágenas do tipo III, tanto no grupo adulto
como no grupo idoso. Entretanto, o tratamento com o DPG aumentou significativamente a
distribuição de colágeno nos animais idosos, após 14 dias. Aos 21 houve uma redução no
conteúdo de colágeno tipo I, porém não foram observadas diferenças significativas entre os
grupos (Figura 9; Gráficos 6 e 7; Apêndice 4).
Em relação a densidade de colágeno na derme dos animais naïves, as médias da
densidade de pixels foram de 5,126 para o colágeno tipo I e de 0,322 colágeno tipo III, nos
animais adultos (GAN). Nos animais idosos naïves (GIN), as médias da densidade de pixels
foram de 2,73 para o colágeno tipo I e de 0,544 para o colágeno tipo III.
Em relação aos animais adultos, após 14 dias de experimento, as médias da
densidade de pixels do grupo adulto não tratado (GA14) foram de 4,098 para colágeno tipo I
e de 0,00054 para colágeno tipo III; e no grupo adulto tratado (GADPG14) as médias da
densidade de pixels foram de 2,522 para colágeno tipo I e de 0,0016 para colágeno tipo III.
Aos 21 dias de experimento, as médias da densidade de pixels do grupo adulto não
tratado (GA21) foram de 3,768 para colágeno tipo I e de 0,0006 para colágeno tipo III; e no
grupo adulto tratado (GADPG21) as médias da densidade de pixels foram de 3,894 para
colágeno tipo I e de 0,021 para colágeno tipo III.

GRÁFICO 6. Análise quantitativa da presença de colágeno I e III na derme, nos grupos: GAN, GA14,
GADPG14, GA21 e GADPG21. Não houve diferenças significativas entre os grupos.
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Em relação aos animais idosos, após 14 dias de experimento, as médias da
densidade de pixels do grupo idoso não tratado (GI14) foram de 0,301 para colágeno tipo I e
de 0 para colágeno tipo III; e no grupo idoso tratado (GIDPG14) as médias da densidade de
foram de 2,651 para colágeno tipo I e de 0,0001 para colágeno tipo III.
Aos 21 dias de experimento, as médias da densidade de pixels do grupo idoso não
tratado (GI21) foram de 1,357 para colágeno tipo I e de 0,0008 para colágeno tipo III; e no
grupo idoso tratado (GIDPG21) as médias da densidade de pixels foram de 0,606 para
colágeno tipo I e de 0,004 para colágeno tipo III.

GRÁFICO 7. Análise quantitativa da presença de colágeno I e III na derme, nos grupos: GIN, GI14,
GIDPG14, GI21 e GIDPG21. Houve diferenças significativas entre GIN* e GI14*; GI14** e GIDPG14**
(p < 0,05).
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FIGURA 9. Análise histológica da derme dos animais para quantificação do colágeno I e III: animais
naïve adulto (A) e idoso (B); animais adultos não tratados (C: 14 dias, E: 21 dias) e idosos não
tratados (D: 14 dias, F: 21 dias); animais adultos tratados (G: 14 dias, I: 21 dias) e idosos tratados (H:
14 dias, J: 21 dias). Observar o depósito de colágeno tipo I e III na derme, nas colorações vermelho
(tipo I) e verde (tipo III). Coloração: PH. Ampliação: 100X (barra = 100µm).
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6. DISCUSSÃO

O processo cicatricial é uma resposta natural a uma lesão e é marcado por uma
série de eventos que vão desde a inflamação da área afetada, temporária ou progressiva, à
reepitelização, com proliferação de células do estrato basal da epiderme, síntese de
colágeno, regeneração e remodelamento da derme (CARVALHO et al., 2002; MENDONÇA,
COUTINHO, 2009; ISAAC et al., 2010) e formação de tecido fibroso cicatricial (RUH, et al.,
2013).
A formação inicial do coágulo e os queratinócitos remanescentes produzem fatores
fundamentais para o recrutamento de leucócitos, ativação de fibroblastos (reepitelização)
(CAMPOS et al., 2007; KIERSZENBAUM, 2008; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010;
RUH, 2013). Posteriormente, ocorre a síntese de fibronectina, colágeno I e III,
proteoglicanos, elastina e laminina (CAMPOS et al., 2007; KIERSZENBAUM, 2008; TAZIMA
et al., 2008; ISAAC et al., 2010), levando à contração da ferida (regeneração e
remodelamento da derme) (KIERSZENBAUM, 2008).
Tais processos foram observados após a lesão induzida nos grupos experimentais
estudados. Especificamente, quando se considera a reepitelização da área afetada e a
espessura da epiderme, esta foi efetivamente melhor nos grupos tratados com o DPG. As
espessuras epidérmicas são maiores aos 14 dias, tanto nos animais tratados, adultos
quanto nos idosos. Aos 21 dias, observa-se redução na espessura da epiderme dos animais
à níveis semelhantes ao naïve.
Óleos vegetais, como o de Copaifera langsdorffii (copaíba) (MONTES et al., 2009) e
Caryocar coriaceum Wittm (pequi) (OLIVEIRA et al., 2010), o extrato hidroalcoólico de
Passiflora edulis (maracujá) e o extrato metanólico de Carissa spinarum Linn (mirangolo),
bem como o DPG, foram capazes de acelerar significativamente a redução da área
lesionada, aumentando a taxa de contração da ferida e a reepitelização (SANWAL et al.,
2011).
Da mesma forma, proteínas, tais como a leptina (TADOKORO et al., 2015), a
sericina (ERSEL et al., 2013) e a curcumina (KULAC et al., 2013) também atuam de forma
significativa sobre a reepitelização, induzindo a proliferação, diferenciação e migração de
queratinócitos, e aumentado a espessura da epiderme.
O DPG se mostrou capaz de promover a cicatrização da ferida, regenerando a área
afetada, levando a formação de uma nova epiderme, provavelmente por proliferação de
queratinócitos da camada basal presentes na borda da ferida. Ação semelhante foi
observada em estudos de regeneração muscular. No tecido muscular, o DPG induziu a
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diferenciação de células satélites em mioblastos e miotubos, com formação de fibras
musculares totalmente regeneradas precocemente, após 7 dias (ZIEGLER, 2014; BUENO,
2017).
Tais resultados sugerem que o DPG tenha ação moduladora positiva na hiperplasia
celular, provavelmente por ativação da via NF-κB. Em células de glioblastoma o DPG foi
capaz de induzir a morte celular por apoptose, inativando a mesma via (BONAFÉ et al.,
2019).
Em relação à derme, o DPG induziu a formação de uma nova derme com matriz
extracelular totalmente reestruturada, porém sem anexos cutâneos, nem indícios de fibrose.
Tal fato se deve provavelmente por sua ação inibitória sobre a enzima hialuronidase e,
consequentemente, sobre o ácido hialurônico e a síntese de colágeno III (CEC EDITORE,
2013). Não houve diferença significativa entre os animais não tratados e tratados, adultos e
idosos, após 14 dias. Tal diferença foi observada apenas após 21 dias, entre os animais
naïve, não tratados e tratados, adultos e idosos.
Estudos mostraram que o ácido lipóico (LA) (GUERREIRO et al., 2013), o ácido 18βglicirretínico (18β-GA) (HUNG et al., 2017) e o ácido trans-retinóico (tretinoína), tópicos,
atuam significativamente na reparação da derme, aumentando a quantidade de fibroblastos
e a síntese de colágeno (HUMMEL FILHO, 2014), principalmente do tipo I (GRIFTTIS et al.,
1993). Tais resultados também foram observados para o uso do adapaleno e da colagenase
(BASAK et al., 2002; TOYAMA et al., 2006).
O extrato hidroalcoólico de Passiflora edulis (maracujá) e o extrato metanólico de
Carissa spinarum Linn (mirangolo) mostraram ação na proliferação de fibroblastos,
deposição de colágeno (GARROS, et al., 2006) e aumento dos níveis de hidroxiprolina
(SANWAL et al., 2011).
No tecido normal as fibras de colágeno dos tipos I e III se apresentam entrelaçadas
na derme reticular, sendo 90% do tipo I e 10% do tipo III (SILVA, 2010). O colágeno do tipo I
apresenta birrefringência com tonalidade vermelha e o colágeno de tipo III birrefringência
verde.
No presente estudo observou-se a presença de colágeno do tipo I, após 14 e 21
dias, nos animais adultos e idosos, tratados ou não com o DPG. A densidade de colágeno
tipo I foi maior nos animais adultos que nos animais idosos. Porém, aos 14 dias, a ação do
DPG sobre a derme dos animais idosos levou ao aumento da densidade de colágeno tipo I a
níveis semelhantes ao controle. Já a densidade de colágeno tipo III mostrou-se reduzida
mesmo nos animais naïve, e em todos os demais grupos experimentais.
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Durante o processo de cicatrização, na fase remodeladora, há a diminuição da
deposição de colágeno tipo I na derme (CAMPOS et al., 2007; TAZIMA et al., 2008), fato
este observado nos animais idosos, após 21 dias.
Desta forma, podemos inferir que o DPG apresentou ação hipertrófica na derme,
levando à síntese precoce de colágeno tipo I em detrimento à síntese de colágeno tipo III,
porém sem induzir fibrose.
Uma vez que os tratamentos de lesões buscam acelerar esse processo objetivando
não só a restauração precoce, mas também a melhor recuperação funcional e estética
(MENDONÇA et al., 2009), o DPG se mostra um composto potencial para a indústria
farmacêutica e cosmética.
Como mencionado anteriormente, vários fatores, locais e sistêmicos, podem interferir
no processo de cicatrização, inclusive o envelhecimento. No envelhecimento (CAMPOS et
al., 2007; TAZIMA et al., 2008; ISAAC et al., 2010) há alteração do extrato córneo,
diminuição no tamanho e na proliferação de queratinócitos no estrato basal, apoptose dos
fibroblastos e, consequentemente, degradação do colágeno (MENOITA et al., 2013),
diminuição ou perda do arranjo entre as fibras elásticas e colágenas nas papilas dérmicas,
redução das glândulas sebácea e sudoríparas, e da vascularização (ORIÁ, et al., 2003;
CLAUDIA et al., 2013; MENOITA et al., 2013; SGNOC; GRUBER, 2013).
Considerando os resultados obtidos, podemos inferir que o DPG também foi capaz
de promover, em idosos, a proliferação de queratinócitos e a produção do colágeno, sendo
uma alternativa na manutenção da saúde e no tratamento da pele de idosos.
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7. CONCLUSÃO

Em modelo experimental animal in vivo o DPG foi capaz de induzir a cicatrização e a
regeneração das feridas, ao logo do tempo (0 a 21 dias) de estudo.
Em relação à reepitelização da ferida, medindo-se a contração da área ao longo do
tempo de cicatrização, o DPG promoveu proliferação celular da epiderme de forma mais
efetiva nos primeiros 14 dias, incluindo o período de uso (7 primeiros dias).
Considerando a espessura da epiderme e da derme nas amostras de pele (naïve,
não tratadas e tradadas), o DPG promoveu o aumento significativo da espessura da
epiderme e da derme dos animais adultos e idosos, após 14 dias.
Especificamente em relação a identificação e quantificação das fibras colágenas tipo
I e tipo III nas amostras de pele (naïves, não tratadas e tradadas), os animais tratados com o
DPG apresentaram maior distribuição de colágeno do tipo I do que colágeno do tipo III,
sendo esta significativa nos animais idosos, após 14 dias).
Quando comparada a evolução da cicatrização entre animais adultos e idosos ao
longo do tempo de cicatrização (0 a 21 dias) o DPG atuou durante as fases inflamatória e
proliferativa da cicatrização, acelerando o processo regenerativo, principalmente em idosos.
Os resultados obtidos mostram o potencial terapêutico do DPG para a indústria
farmacêutica e cosmética, em feridas cutâneas por segunda intenção em modelo
experimental in vivo, em ratos adultos e idosos, com a evolução do processo de cicatrização
e regeneração da pele levando a reepitelização e formação de uma nova derme, rica em
colágeno tipo I.
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ANEXOS
Anexo I: Parecer CEUA/USF nº 001.09.2017

Bragança Paulista, 28 de Setembro de 2017
Projeto de Pesquisa: Uso do Glicirrizinato Dipotássio na cicatrização de feridas por segunda intenção em
modelo animal
Área de Conhecimento: não informada
Autor(es): Profª Dra. Thalita Rocha; Camila dos Santos Leite;Oscar César Pires, Denise Gonçalves Priolli.
Instituição: Universidade São Francisco
Protocolo: 001.09.2017
IP. Ciuca: 200.225.122.34
CIAEP/CONCEA Nº 01.226.2014
Vigência do Projeto: 01/03/2018 a 31/02/2020
Número e Animais:20
Espécie: ratos heterogênicos macho
Linhagem /Peso: Wistar, sendo 10 unidades com peso de 300g e 10 unidades com peso de 600g
Total de Animais: 20 ratos heterogênicos macho
Procedência do Animal: Anilab Animais de Laboratório Criação e Comércio, Laboratórios Veterinários de
Paulínia - SP
Prezado (a)(s) Pesquisador(a)(s),
O Comitê de Ética em Pesquisa com Uso de Animais de Pesquisa – CEUA, da Universidade São
Francisco analisou em reunião ordinária no dia 28/09/2017 o projeto de pesquisa supracitado, sob a
responsabilidade de Vossa Senhoria.
Este Comitê, acatando o parecer do relator indicado, apresenta-lhe o seguinte resultado:
Parecer: Aprovado com as devidas recomendações:
Encaminhar a notificação com as correções:
Definir a área de conhecimento do projeto;
Inserir Denominação Comum Brasileira (DCB) de todas as drogas utilizadas descritas no formulário.
.

Coordenador do Comitê de Ética no Uso de Animal em Pesquisa
Universidade São Francisco

Campus Bragança Paulista
Campus Campinas - Unidade Cambuí
Campus Campinas - Unidade Swift
Campus Itatiba
Campus São Paulo

Av. São Francisco de Assis, 218 - Jd. São José - CEP 12916-900 / Tel.: 11 2454.8000 / Fax: 4034.1825
R. Cel. Silva Teles, 700 prédio C - Cambuí - CEP 13024-001 / Tel.: 19 3779.3370
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APÊNDICES
Apêndice I. Dados dos resultados macroscópicos quantitativos – reepitelização da área da
ferida em animais adultos e idosos, ao longo dos dias de experimentação (1 à 21 dias).
DIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DIAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DIAS
p 14
p 21

GA
3,10
3,08
2,89
2,60
2,38
2,07
1,99
1,65
1,28
1,00
0,69
0,43
0,35
0,29
0,20
0,17
0,14
0,09
0,06
0,03
0,03
GA
0,22
0,22
0,21
0,35
0,52
0,56
0,58
0,55
0,58
0,50
0,39
0,22
0,25
0,24
0,08
0,07
0,05
0,05
0,02
0,02
0,02
GA x GI
0,98
0,91

MÉDIAS DOS GRUPOS (ao longo do tempo)
GADPG
GI
3,41
3,07
3,34
2,97
3,01
2,81
2,63
2,51
2,28
2,27
2,00
2,03
1,81
1,93
1,49
1,62
1,17
1,37
0,87
1,05
0,65
0,76
0,48
0,60
0,35
0,47
0,32
0,41
0,29
0,41
0,26
0,32
0,17
0,26
0,11
0,16
0,07
0,13
0,05
0,09
0,04
0,08
DESVIOS DOS GRUPOS (ao longo do tempo)
GADPG
GI
0,29
0,23
0,18
0,20
0,20
0,16
0,34
0,24
0,44
0,36
0,44
0,41
0,40
0,44
0,38
0,34
0,42
0,36
0,28
0,31
0,16
0,16
0,11
0,12
0,07
0,12
0,08
0,13
0,07
0,12
0,03
0,10
0,05
0,12
0,06
0,08
0,03
0,11
0,03
0,07
0,03
0,08
GADPG x GIDPG
GA x GADPG
0,99
0,99
0,68
0,96

GIDPG
3,25
3,17
2,89
2,55
2,28
2,11
1,97
1,64
1,35
1,15
0,94
0,78
0,69
0,63
0,57
0,51
0,38
0,31
0,21
0,19
0,18
GIDPG
0,23
0,22
0,22
0,27
0,15
0,14
0,13
0,17
0,19
0,26
0,21
0,21
0,21
0,19
0,20
0,20
0,19
0,10
0,08
0,06
0,07
GI x GIDPG
0,76
0,72

55

Apêndice II. Dados dos resultados microscópicos – espessura da epiderme em animais
naives, adultos e idosos, ao longo dos dias de experimentação (aos 14 e 21 dias).
GRUPOS
Adultos

EPIDERME
Espessura

GRUPOS
Idosos

NAÏVES

EPIDERME
Espessura
NAÏVES

R1

13,24

R1

14,08

R2

12,11

R2

14,73

R3

16,06

R3

11,13

R4

16,48

R4

10,65

R5

18,31

R5

11,13

Média do grupo

15,24

Média do grupo

12,34

NÃO TRATADOS – GA 14 dias

NÃO TRATADOS – GI 14 dias

R1- 14 dias

72,11

R1- 14 dias

40,56

R2- 14 dias

60,56

R2- 14 dias

65,07

R3- 14 dias

51,87

R3- 14 dias

71,51

R4- 14 dias

43,94

R4- 14 dias

53,32

R5- 14 dias

42,2

R5- 14 dias

40

Média do grupo

54,13

Média do grupo

54,09

NÃO TRATADOS – GA 21 dias

NÃO TRATADOS – GI 21 dias

R1- 21 dias

34,08

R1- 21 dias

30,99

R2- 21 dias

38,03

R2- 21 dias

22,53

R3- 21 dias

32,96

R3- 21 dias

24,73

R4- 21 dias

39,44

R4- 21 dias

32,68

R5- 21 dias

33,52

R5- 21 dias

37,18

Média do grupo
35,60
TRATADOS – GADPG 14 dias

Média do grupo
29,62
TRATADOS – GIDPG 14 dias

R1- 14 dias

67,89

R1- 14 dias

38,31

R2- 14 dias

47,89

R2- 14 dias

72,68

R3- 14 dias

66,58

R3- 14 dias

61,6

R4- 14 dias

51,93

R4- 14 dias

60,57

R5- 14 dias

72,68

R5- 14 dias

76,62

Média do grupo

61,39

Média do grupo

61,95

TRATADOS – GADPG 21 dias

TRATADOS – GIDPG 21 dias

R1- 21 dias

31,92

R1- 21 dias

20,65

R2- 21 dias

21,36

R2- 21 dias

28,75

R3- 21 dias

20,89

R3- 21 dias

38,31

R4- 21 dias

28,16

R4- 21 dias

35,49

R5- 21 dias
Média do grupo

22,06
24,87

R5- 21 dias
Média do grupo

30,71
30,78
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Apêndice III. Dados dos resultados microscópicos – espessura da derme em animais
naives, adultos e idosos, ao longo dos dias de experimentação (aos 14 e 21 dias).
GRUPOS
Adultos

DERME
Espessura

GRUPOS
Idosos

NAÏVES

DERME
Espessura
NAÏVES

R1

884,01

R1

1084,31

R2

912,17

R2

1250,71

R3

850,23

R3

908,65

R4

907,24

R4

1160,62

R5

790,4

R5

1083,2

Média do grupo

868,81

Média do grupo

1097,49

NÃO TRATADOS – GA 14 dias

NÃO TRATADOS – GI 14 dias

R1- 14 dias

695,38

R1- 14 dias

497,61

R2- 14 dias

382,88

R2- 14 dias

579,25

R3- 14 dias

725,2

R3- 14 dias

598,26

R4- 14 dias

643,3

R4- 14 dias

806,59

R5- 14 dias

543,36

R5- 14 dias

764,36

Média do grupo

598,02

Média do grupo

649,21

NÃO TRATADOS – GA 21 dias

NÃO TRATADOS – GI 21 dias

R1- 21 dias

580,66

R1- 21 dias

630,63

R2- 21 dias

494,67

R2- 21 dias

697,24

R3- 21 dias

609,52

R3- 21 dias

376,22

R4- 21 dias

659,49

R4- 21 dias

647,52

R5- 21 dias

488

R5- 21 dias

547,44

Média do grupo
566,46
TRATADOS – GADPG 14 dias

Média do grupo
578,81
TRATADOS – GIDPG 14 dias

R1- 14 dias

735,5

R1- 14 dias

948,06

R2- 14 dias

547,58

R2- 14 dias

923,43

R3- 14 dias

513,2

R3- 14 dias

828,41

R4- 14 dias

1089,29

R4- 14 dias

696,79

R5- 14 dias

1198,62

R5- 14 dias

1274,64

Média do grupo

816,83

Média do grupo

934,26

TRATADOS – GADPG 21 dias

TRATADOS – GIDPG 21 dias

R1- 21 dias

749,43

R1- 21 dias

543,01

R2- 21 dias

569,4

R2- 21 dias

450,07

R3- 21 dias

870,31

R3- 21 dias

607,41

R4- 21 dias

612,8

R4- 21 dias

605,18

R5- 21 dias
Média do grupo

531,29
666,64

R5- 21 dias
Média do grupo

526,59
546,45
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Apêndice IV. Dados dos resultados microscópicos – identificação e quantificação de
colágeno na derme, em animais adultos e idosos, ao longo dos dias (14 e 21 dias).
ADULTO NAÏVE
GAN R1 1
GAN R1 2
GAN R1 3
GAN R2 1
GAN R2 2
GAN R2 3
GAN R3 1
GAN R3 2
GAN R3 3
GAN R4 1
GAN R4 2
GAN R4 3
GAN R5 1
GAN R5 2
GAN R5 3
Média
Desvio

COL 1
vermelho
0,99
5,73
4,77
5,62
2,41
2,84
9,16
12,22
11,87
3,31
3,44
2,89
4,63
4,16
2,86
5,12
3,38

COL 3
verde
1,88
0,14
0,12
0,15
0,49
0,21
0,03
0,01
0,08
0,23
0,26
0,29
0,35
0,31
0,28
0,32
0,44

IDOSO NAÏVE
GIN R1 1
GIN R1 2
GIN R1 3
GIN R2 1
GIN R2 2
GIN R2 3
GIN R3 1
GIN R3 2
GIN R3 3
GIN R4 1
GIN R4 2
GIN R4 3
GIN R5 1
GIN R5 2
GIN R5 3
Média
Desvio

COL 1
vermelho
1,32
0,99
1,22
0,95
1,89
3,44
1,85
1,,58
2,83
2,28
2,65
2,88
5,05
5,66
5,21
2,73
1,58

COL 3
verde
0,62
1,88
1,09
0,54
0,62
0,54
0,11
0,1
0,18
0,57
0,35
0,85
0,21
0,19
0,32
0,54
0,46

14 DIAS
ADULTO - GA14
GA NT R1 1
GA NT R1 2
GA NT R1 3
GA NT R2 1
GA NT R2 2
GA NT R2 3
GA NT R3 1
GA NT R3 2
GA NT R3 3
GA NT R4 1
GA NT R4 2
GA NT R4 3
GA NT R5 1
GA NT R5 2
GA NT R5 3
Média
Desvio
ADULTO - GADPG14
GA DPG R1 1
GA DPG R1 2
GA DPG R1 3
GA DPG R2 1
GA DPG R2 2
GA DPG R2 3
GA DPG R3 1
GA DPG R3 2
GA DPG R3 3
GA DPG R4 1
GA DPG R4 2
GA DPG R4 3
GA DPG R5 1
GA DPG R5 2
GA DPG R5 3
Média
Desvio

COL 1
vermelho
2,12
8,51
8,01
3,66
3,64
15,14
2,06
2,34
1,01
1,87
7,33
1,9
0,63
0,55
2,7
4,09
4,00
vermelho
0,92
2,75
2,29
4,61
1,46
2,81
0,48
0,68
1,96
4,02
2,68
2,27
4,35
5,96
0,6
2,52
1,63

COL 3
verde
0
0,0006
0
0
0
0,0005
0,005
0
0
0
0,002
0
0
0
0
0,00
0,00
verde
0,002
0,0007
0
0
0
0
0,001
0
0
0,0003
0
0,02
0,001
0
0,0003
0,00
0,00

14 DIAS
IDOSO - GI14
GI NT R1 1
GI NT R1 2
GI NT R1 3
GI NT R2 1
GI NT R2 2
GI NT R2 3
GI NT R3 1
GI NT R3 2
GI NT R3 3
GI NT R4 1
GI NT R4 2
GI NT R4 3
GI NT R5 1
GI NT R5 2
GI NT R5 3
Média
Desvio
IDOSO – GIDPG14
GI DPG R1 1
GI DPG R1 2
GI DPG R1 3
GI DPG R2 1
GI DPG R2 2
GI DPG R2 3
GI DPG R3 1
GI DPG R3 2
GI DPG R3 3
GI DPG R4 1
GI DPG R4 2
GI DPG R4 3
GI DPG R5 1
GI DPG R5 2
GI DPG R5 3
Média
Desvio

COL 1
vermelho
0,2
0,18
0,24
0,35
0,08
0,76
0,44
0,23
0,18
0,35
0,18
0,08
0,7
0,44
0,11
0,30
0,20
vermelho
1,6
0,5
1,77
1,95
0,33
1,82
1,55
1,14
3,35
2,9
1,95
0,58
17,24
1,26
1,83
2,65
4,11

COL 3
verde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
verde
0,0003
0,0008
0
0
0
0
0,0004
0
0
0,006
0,0004
0,0003
0,002
0,002
0
0,00
0,00
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Continuação do Apêndice IV.

21 DIAS
ADULTO - GA21
GA NT R1 1
GA NT R1 2
GA NT R1 3
GA NT R2 1
GA NT R2 2
GA NT R2 3
GA NT R3 1
GA NT R3 2
GA NT R3 3
GA NT R4 1
GA NT R4 2
GA NT R4 3
GA NT R5 1
GA NT R5 2
GA NT R5 3
Média
Desvio
ADULTO - GADPG21
GA DPG R1 1
GA DPG R1 2
GA DPG R1 3
GA DPG R2 1
GA DPG R2 2
GA DPG R2 3
GA DPG R3 1
GA DPG R3 2
GA DPG R3 3
GA DPG R4 1
GA DPG R4 2
GA DPG R4 3
GA DPG R5 1
GA DPG R5 2
GA DPG R5 3
Média
Desvio

COL 1
vermelho
1,24
0,17
1,52
1,71
8,26
1,4
9,14
2,75
1,36
6,36
2,23
13,41
1,06
1,29
4,63
3,76
3,83
vermelho
1,68
0,71
4,2
2,63
0,29
0,1
1,62
2,59
2,66
9,25

COL 3
verde
0
0
0
0,002
0
0,002
0,003
0
0
0
0,002
0
0
0
0
0,00
0,00
verde
0,003
0
0,003
0,11
0,005
0,17
0,003
0,02
0,01
0,0003

21 DIAS
IDOSO - GI21
GI NT R1 1
GI NT R1 2
GI NT R1 3
GI NT R2 1
GI NT R2 2
GI NT R2 3
GI NT R3 1
GI NT R3 2
GI NT R3 3
GI NT R4 1
GI NT R4 2
GI NT R4 3
GI NT R5 1
GI NT R5 2
GI NT R5 3
Média
Desvio
IDOSO - GIDPG21
GI DPG R1 1
GI DPG R1 2
GI DPG R1 3
GI DPG R2 1
GI DPG R2 2
GI DPG R2 3
GI DPG R3 1
GI DPG R3 2
GI DPG R3 3
GI DPG R4 1

7,71
6,58
8,79
6,39
3,21
3,89
3,08

0,0006
0
0
0,004
0,0003
0,02
0,04

GI DPG R4 2
GI DPG R4 3
GI DPG R5 1
GI DPG R5 2
GI DPG R5 3
Média
Desvio

COL 1
vermelho
2,72
1,51
3,07
1,43
0,2
1,22
2,87
1,67
1,46
1,71
0,21
0,4
1
0,27
0,62
1,35
0,95
vermelho
0,09
0,13
0,96
0,06
0,32
0,25
0,88
0,07
0,92
0,69

COL 3
verde
0
0
0,0003
0
0
0
0
0,0006
0
0,001
0,0004
0
0
0
0
0,00
0,00
verde
0,0008
0,001
0,03
0,02
0,002
0,004
0
0
0
0

0,17
1,82
1,47
0,25
1,01
0,60
0,55

0,001
0,0006
0,003
0
0,0003
0,00
0,00

