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RESUMO  

     

INTRODUÇÃO: Queimaduras cutâneas são lesões em que a energia térmica do 
agente causal transfere calor para a superfície do organismo, gerando danos 
superficiais ou profundos à pele com desnaturação proteica das células e 
consequentes desajustes bioquímicos, os quais atrasam e desorganizam o processo 
cicatricial propiciando sequelas funcionais e estéticas. OBJETIVO: Avaliar se o 
transplante de células-tronco derivadas do tecido adiposo (CTDA) pode influenciar 
no processo cicatricial de queimaduras de espessura total de pele em ratos. 
Comparar o tamanho do espaço cicatricial pela mensuração da área durante a 
evolução e quantificar o depósito de colágeno, o infiltrado inflamatório, os vasos 
sanguíneos e linfáticos pela avaliação microscópica por métodos histoquímicos e de 
imunofluorescência. MATERIAL E MÉTODO: Utilizaram-se vinte e dois ratos Wistar, 
divididos em igual número no grupo controle (GC) e no grupo experimento (GE). 
Realizou-se uma queimadura de espessura total de pele no flanco esquerdo de cada 
animal pelo contato de uma cédula quadrada de cerâmica com 484 mm2 de área 
aquecida a 100° Celsius, durante 30 segundos. No GE transplantou-se as CTDA ao 
redor das queimaduras no mesmo dia e no quarto dia, as quais foram obtidas 
previamente do tecido adiposo intra-abdominal de um único Wistar doador não 
integrante de nenhum dos grupos. Mensurou-se a área cicatricial no quarto, sétimo 
e décimo quarto dia, quando foram obtidas as amostras cicatriciais, as quais foram 
preparadas para a avaliação histopatológica pelo tricrômio de Masson para 
quantificar o depósito de colágeno, pela coloração H&E para comparar o infiltrado 
inflamatório, vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, que também foram identificados 
pela imunofluorescência LYVE-1. Aplicou-se o teste de D’Agostino, t de Student e o 
Mann-Whitney para comparar os resultados entre os grupos. RESULTADOS: As 
queimaduras do GE e do GC apresentaram redução em sua área ao décimo quarto 
dia de evolução, porém constatou-se que no GE esta redução foi mais acentuada do 
que no GC (p=0,027). A avaliação da H&E demonstrou que o infiltrado inflamatório 
(p=0,868) e os vasos sanguíneos (p=0,563) foram quantitativamente semelhantes 
entre os grupos, porém evidenciou uma redução significativa dos vasos linfáticos no 
GE em relação ao GC (p=0,0346), confirmada pela LYVE-1. A avaliação do tricrômio 
de Masson mostrou uma deposição de colágenos mais intensa no GE em relação 
ao GC (p=0,009). CONCLUSÕES: As CTDA influenciam na cicatrização das 
queimaduras de espessura total em ratos, pois apesar da semelhança quantitativa 
dos vasos sanguíneos e do infiltrado inflamatório pela H&E, ao décimo quarto dia de 
evolução, constatou-se diferenças estatisticamente significativas no GE em relação 
ao GC, como a redução na área do tecido cicatricial, o aumento no depósito de 
colágenos pelo tricrômio de Masson e a redução quantitativa dos vasos linfáticos 
pelo H&E, corroborada pela imunofluorescência LYVE-1. 
 
Descritores: células-tronco derivadas do tecido adiposo; cicatrização; queimaduras; 
transplante;  
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ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Skin burns are lesions in which the thermal energy of the causal 
agent transfers heat to the surface of the organism, causing superficial or deep 
damage to the skin with protein denaturation of the cells and consequent biochemical 
imbalances, which delay and disorganize the cicatricial process leading to 
functional and aesthetic sequelae. AIM: This study purpose to evaluate whether 
transplantation of the adipose-derived stem cells (ADSC) may influence the healing 
process of total skin thickness burns in rats. We used to compare the size of 
the cicatricial space by measuring the area during of the evolution process and to 
quantify the deposition of collagen, inflammatory infiltrate, blood and lymphatic 
vessels by microscopic evaluation using histochemical and immunofluorescence 
methods. MATERIAL AND METHOD: In this experimental study twenty-
two Wistar rats were divided in equal numbers into the control (CG) and experiment 
(EG) groups. A total thickness skin burn was performed on the left flank of each 
animal by the contact of a ceramic square surface with 484 mm² of heated area at 
100° Celsius for 30 seconds. In the EG, the ADSC were transplanted around the 
burns on the same day of lesion and on the fourth day, which ones were previously 
obtained from the intra-abdominal adipose tissue of a single donor Wistar non-
integrant in either group. The cicatricial area was measured in the fourth, seventh 
and fourteenth days, when the cicatricial samples were obtained, which were 
prepared for histopathological evaluation by the Masson trichrome to quantify the 
collagen deposit by H&E staining to compare the inflammatory infiltrate, blood 
vessels and lymphatic vessels, which were also identified by LYVE-1 
immunofluorescence. The D'Agostino test, Student's t test and Mann-Whitney 
test were used to compare the results between the groups. RESULTS: The skin 
burns of EG and CG presented a reduction in their area at the fourteenth day of 
evolution, but it was found that in the EG this reduction was more pronounced than 
in the CG (p = 0.027). The H&E evaluation demonstrated that the inflammatory 
infiltrate (p = 0.868) and the blood vessels (p = 0.563) were quantitatively similar 
between groups, but showed a significant reduction of lymphatic vessels in EG 
compared to CG (p = 0.0346), confirmed by LYVE-1. The evaluation of the Masson 
trichrome showed a more intense collagen deposition in the EG relative to the CG (p 
= 0.009). CONCLUSIONS: The ADSC may influence the healing of total thickness 
burns in rats, despite the quantitative similarity of blood vessels and inflammatory 
infiltrate by H&E on the 14th day of evolution. There were statistically significant 
differences in the EG in relation to the CG, such as the reduction in area of scar 
tissue, increase in collagen deposition by Masson's trichrome and quantitative 
reduction of lymphatic vessels by H&E, confirmed by LYVE-1 immunofluorescence. 

  
Keywords: adipose-derived stem cells; healing; burns; transplant; 
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Queimaduras são lesões cutâneas determinadas pela energia térmica da 

transferência de calor capaz de promover a desnaturação proteica celular. 

Aproximadamente 80% das queimaduras são causadas por chamas ou líquidos 

escaldantes e quando atingem mais do que 20% da superfície corpórea, podem 

causar a síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), choque por aumento 

da permeabilidade vascular com perda de fluidos e proteínas com desnutrição, 

hipermetabolismo, anemia, sepse, (ABDULLAHI et al., 2014; NASCIMENTO et al., 

2015; ROWAN et al., 2015), síndrome da angústia respiratória e disfunção de 

múltiplos órgãos (JESCHKE et al., 2015). As queimaduras por chamas predominam 

em adultos, enquanto em crianças predominam lesões escaldantes (RICE; 

ORGILL, 2016). 

Queimaduras determinam prejuízos na pele e em tecidos subjacentes, que 

por consequência de desajustes bioquímicos atrasam e desorganizam o processo 

de cicatrização causando sequelas funcionais e estéticas. A estimativa mundial de 

onze milhões de pessoas acometidas por ano, (LODER et al, 2014) com cerca de 

265.000 mortes, em que as lesões são determinantes letais, estabelece relevância 

aos estudos que almejam melhorias na terapêutica de recuperação das áreas das 

lesões térmicas (OZTURK; KARAGOZ, 2015). No âmbito mundial, os gastos em 

saúde alcançam anualmente 25 bilhões de dólares, desconsiderando os gastos 

sociais com a perda da capacidade produtiva temporária ou definitiva (DREIFKE et 

al., 2015). A permanência hospitalar tem uma relação de um dia para cada 1% da 

superfície corpórea comprometida pelas queimaduras, em vítimas de até 70% 

(PECK, 2016).   

Nos Estados Unidos em cada ano 1,2 milhões de pessoas sofrem 

queimaduras, sendo que 40000 necessitam hospitalização com 5000 óbitos. Destes 

óbitos a maioria são decorrentes de infecções e disfunção múltipla de órgãos 

(ROSE et al., 2016). A incidência de queimaduras em países subdesenvolvidos é 

de 1,3 por 100.000 habitantes, enquanto que nos países desenvolvidos a incidência 

cai para 0,14 por 100.000 habitantes. As queimaduras correspondem a quarta 

causa mais frequente dos traumas com maior incidência em países pobres com 

infraestrutura precária e onde há dificuldade para se implementar medidas 

preventivas (PECK, 2016). O suporte avançado de vida, a profilaxia para trombose 

venosa profunda, o controle glicêmico e a ressuscitação volêmica propiciaram um 
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aumento do número de sobreviventes acometidos por queimaduras graves  

(GARDIEN et al., 2014; OZTURK; KARAGOZ, 2015), porém em consequência 

disso, surgiram com maior frequência os problemas psicossociais decorrentes das 

desfigurações estéticas e funcionais  (VAN DER VEEN et al., 2012; CERQUEIRA 

et al., 2016). A ressuscitação volêmica deve ser vigorosa, precoce, guiada pelo 

peso e pela porcentagem corpórea de áreas atingidas pelas queimaduras, levando-

se em consideração o tempo de evolução, respostas fisiológicas e diurese. Os 

sobreviventes da ressuscitação volêmica enfrentarão uma perda de massa magra, 

inflamação crônica e hipermetabolismo com atraso da reepitelização, além de 

alterações imunológicas predispondo às infecções e que em conjunto dificultam a 

cicatrização. A liberação de citocinas inflamatórias são proporcionais à extensão e 

a profundidade das queimaduras (ROWAN, et al., 2015). A mortalidade se relaciona 

à fibrinólise, agregação plaquetária e perda de proteínas (ORYAN et al., 2017).  

A indisponibilidade de pele doadora para suprir as áreas de lesões cutâneas, 

quando atingem uma grande proporção da superfície corpórea, está diretamente 

associada à mortalidade. Devido a essa escassez, procura-se alternativas que 

possam auxiliar na regeneração da pele, como o transplante de células-tronco 

mesenquimais (MSC) (HUANG; BURD, 2012). A própria capacidade regenerativa 

dos tecidos induziu o interesse em entender este processo e por consequência à 

descoberta das MSC, na década de 1960. A partir dessa época, deu-se mais ênfase 

à medicina regenerativa e muitas linhagens de células foram descobertas, mas 

conforme sua origem se limitam à disponibilidade, viabilidade e riscos. O tecido 

adiposo, ao contrário, se apresenta como uma fonte abundante e acessível de 

células-tronco adultas multipotentes denominadas de células-tronco derivadas do 

tecido adiposo (CTDA) (ORGUN; MIZUNO, 2017). Após centrifugação se obtém do 

tecido adiposo a fração do estroma-vascular (SVF), que é um conjunto celular 

heterogêneo do qual é possível isolar as CTDA, que podem se diferenciar em 

células da linhagem mesodérmica, ectodérmica e endodérmica (KLAR et al., 2017). 

A engenharia tecidual tem por objetivo otimizar a reconfiguração estética e funcional 

da pele podendo se utilizar de uma das linhagens de MSC (CERQUEIRA et al., 

2016; MARANDA et al., 2017).    

A pele saudável mantém a homeostase do organismo pelo equilíbrio dos 

fluidos, pela regulação térmica, pela proteção contra infecções e agressões 
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mecânicas, assim como permite a flexibilidade e firmeza em locais específicos 

(SORG et al., 2017), porém durante a vida, dificilmente uma pessoa não seja vítima 

de uma queimadura, que pode comprometer esta habilidade tecidual. Certamente, 

a sensação desagradável deste instante e seus conseguintes, jamais será 

esquecida. Lancinante, a dor imediata sinaliza o desencadear de processos 

exacerbados, que prejudicam a lógica bioquímica da reparação tecidual (FRANCK 

et al., 2017). 

 Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o transplante de CTDA em 

queimaduras de espessura total de pele provocadas em ratos, partindo-se da 

hipótese de que poderiam influenciar no processo cicatricial. Os objetivos 

específicos foram comparar os resultados do tamanho da área cicatricial e 

quantificar o depósito de colágeno, o infiltrado inflamatório, os vasos sanguíneos e 

linfáticos, ao décimo quarto dia após a realização das queimaduras. 
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2.1 CICATRIZAÇÃO 

 

O processo cicatricial pode ser subdividido em cincos etapas: hemostática, 

inflamatória, migração e proliferação celular, síntese de proteína e de contração da 

ferida e remodelação, mas para fins didáticos e devido a sobreposição das fases, 

promulga-se em apenas três: inflamatória, proliferativa e remodelação. O processo 

cicatricial envolve eventos complexos e dinâmicos coordenados pela interação de 

células, proteínas, proteases, fatores de crescimento e da matriz extracelular (ECM) 

(SINNO; PRAKASH, 2013; DREIFKE et al., 2015). Este movimento migratório 

celular intenso e a estruturação da ECM, orquestrado por mediadores bioquímicos 

intentam aliviar a dor e propiciar a recuperação da estética. Deve-se ter como meta 

a recuperação da funcionalidade com máxima proximidade à aparência prévia 

(UZUN et al., 2014). O sucesso da cicatrização se faz pela ordenação das fases de 

hemostasia, inflamação, proliferação e remodelação com pouca fibrose, sem 

contratura e função preservada (ROSE et al., 2016). 

Após uma agressão, independente do fator desencadeante, instala-se o 

processo cicatricial composto por uma sequência de eventos que pretende a 

reconstituição tecidual (CAMPOS et al., 2007). A pele protege o organismo como 

barreira física ao ambiente externo e pela coordenação da vigilância imunológica, 

determinando rápidas respostas às agressões e a homeostase pela regulação 

espaço-temporal das células imunes (LUND et al., 2016). Considera-se uma lesão 

cutânea, a ruptura da estrutura da epiderme com perda de função causada por 

diversos mecanismos. As condições clínicas podem alterar o processo cicatricial 

como o diabetes, as doenças vasculares, o tabagismo, o envelhecimento, a 

desnutrição e os imunossupressores (AMSTRONG; ANDREW, 2017).  

As lesões podem ser divididas em agudas e crônicas, sendo que as agudas 

tendem a cicatrizar em 3 semanas. As feridas crônicas determinam a destruição da 

epiderme, derme, tecido adiposo e tecidos subjacentes (DREIFKE et al., 2015). 

Existem interações complexas entre agentes ambientais, fatores genéticos e o 

microambiente, que coordena a inflamação local e a possibilidade futura de 

tumorigênese. A inflamação desempenha uma função de regulação da progressão 

dessas neoplasias malignas cutâneas e sua cronicidade predispõe ao câncer de 

pele (LUND et al., 2016). Nas lesões agudas, o processo cicatricial transcorre em 
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sequência fisiológica ordenada, porém nas lesões crônicas a angiogênese, a 

inervação e a migração celular são ineficientes decorrentes de alterações 

fisiopatológicas prévias ou por situações que prejudicam o processo cicatricial 

normal (AMSTRONG; ANDREW, 2016). Esta dependência das células e 

mediadores que interagem em sequência temporal, representa uma sofisticada e 

fascinante vantagem evolutiva que permite a reparação da barreira física, química, 

bacteriana pelo fechamento da lesão. Nas lesões crônicas os principais fatores de 

insucesso da cicatrização são a inflamação persistente, a hiperglicemia e a 

deficiência de citocinas para estimular o recrutamento de células-tronco (SORG et 

al., 2017).          

     

2.1.1 Fase inflamatória 

 

A partir da resolução do sangramento, inicia-se a inflamação (MAXSON et 

al., 2012), pois a liberação de histamina promove vasodilatação e extravasamento 

vascular. O aumento do fluxo sanguíneo e a alteração da permeabilidade vascular, 

geram o influxo de células inflamatórias na lesão. A função dos neutrófilos é eliminar 

detritos, realizar a opsonização mediada pelo complemento e defender contra 

micro-organismos pela realização da fagocitose por três a cinco dias. Os linfócitos 

diminuem acentuadamente entre o sexto e o sétimo dia, liberam linfocinas como o 

fator de inibição da migração (MIF) e o fator de ativação do macrófago (MAF), que 

podem prolongar a fase inflamatória pela estimulação de macrófagos, células 

endoteliais e fibroblastos (OLIVEIRA; DIAS, 2012). Os macrófagos secretam fator 

de crescimento derivado das plaquetas (PDGF), interleucinas (IL), colagenases que 

desbridam a lesão e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) que estimula os 

fibroblastos e promovem a angiogênese e o fator de transformação do   

crescimento-β (TGF-β) que estimula os queratinócitos e o fator de crescimento do 

endotélio vascular (VEGF) iniciando a formação de tecido de granulação na 

transição para a fase proliferativa (SINNO; PRAKASH, 2013). Os macrófagos, que 

predominam entre o terceiro e o quinto dia, realizam fagocitose e remoção de 

tecidos desvitalizados, mas além disso expressam fatores mitogênicos, citocinas e 

apresentam antígenos (OLIVEIRA; DIAS, 2012). Os macrófagos são os principais 

responsáveis pela linfangiogênese, todavia este processo também transcorre pela 



20  

  

influência dos neutrófilos, linfócitos, células epiteliais e fibroblastos (TAN et al., 

2014). 

A cicatrização se inicia pela atividade das plaquetas em desencadear as vias 

intrínseca e extrínseca da coagulação, assim como pela deposição de compostos 

vasoativos com objetivo de cessar o sangramento (MAXSON et al., 2012). Após a 

formação do coágulo com a cobertura da lesão por fibrina, o ambiente propicia 

condições para que as plaquetas secretem fatores de crescimento, citocinas e 

elementos da ECM (OLIVEIRA; DIAS, 2012; SINNO; PRAKASH, 2013). A 

degranulação das plaquetas ativa a cascata do complemento, especificamente o 

C5 que atrai neutrófilos e estimulam a hemostasia pela secreção de fibronectina, 

fibrinogênio, histamina, fator de von Willebrand (SINNO; PRAKASH, 2013), 

serotonina, PDGF, fator de crescimento epidérmico (EGF) (SINNO; PRAKASH, 

2013; ROSE et al., 2016), fator de crescimento de fibroblástico básico (FGF-b), 

TGF-β, tromboxano, bradicinina e prostaglandinas (ROSE et al., 2016).  

O VEGF regula a reparação tecidual induzindo a angiogênese e 

linfangiogênese, sendo que a função dos vasos linfáticos no processo cicatricial é 

manter a pressão normal do tecido lesionado, pela drenagem da linfa do espaço 

intersticial, o que facilita a chegada das células que mediam a resposta imune. A 

redução do desenvolvimento dos linfáticos pode prejudicar a cicatrização pela 

perpetuação do edema com atraso na remoção dos detritos e das células 

inflamatórias (MARUYAMA et al., 2007). A linfangiogênese em ambientes 

inflamatórios facilita a resolução do edema tecidual e melhora o desempenho 

imunitário pela mobilização de macrófagos e células dendríticas. Em respostas 

inflamatórias as células endoteliais linfáticas (LEC) podem expressar o fator nuclear 

kβ (NF- kβ), que é uma via bioquímica capaz de induzir a ativação e a produção de 

quimiocinas que atraem leucócitos promovendo seu retorno aos vasos linfáticos 

(TAMMELA et al., 2010). A plasticidade permite a expansão dos vasos linfáticos, 

propiciando a modulação da drenagem fluida, migração de leucócitos e a remoção 

de mediadores inflamatórios e dos antígenos para os gânglios linfáticos, para que 

possa ampliar a resposta imunológica com ação resolutiva em inflamações de pele 

(AEBISCHER et al., 2014). O interferon-γ (IFNγ), TNF-α e os toll-like receptors 

(TLR) aumentam a expressão de quimiocinas e das moléculas de adesão nos LEC, 

causando a migração celular para os linfonodos. O IFNγ e o TNF-α maturam as 
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células dendríticas potencializando as apresentações imunogênicas, porém as LEC 

estimuladas pelo TNF-α reduzem a maturação das células dendríticas e 

determinam um efeito de tolerância inflamatória, que pode contribuir para a 

resolução da inflamação (ROUHANI et al., 2014). A proteína de alta mobilidade do 

grupo1 (HMGB1) pode ser liberada por células necróticas associadas à inflamação 

e à linfangiogênese, todavia a linfangiogênese induzida pela inflamação é um 

processo instigante e pouco conhecido (HAN et al., 2016).  

A inflamação induz um afrouxamento da estrutura de colágeno no interstício, 

que dificulta a migração celular ameboide, desta forma a migração das células 

dendríticas fica na dependência da molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) e 

da molécula de adesão de células vasculares–1 (VCAM-1), enquanto que a 

migração dos linfócitos T dependem da αv integrina. A entrada destas células nos 

capilares linfáticos é facilitada por sua membrana basal esparsa, porém a 

seletividade desta drenagem é regulada por mecanismos quimiotáxicos dos vasos 

linfáticos. Os vasos linfáticos expressam o receptor D6, que elimina as quimiocinas 

inflamatórias e controla a inflamação (RANDOLPH et al., 2017). 

Os macrófagos interferem, dinamicamente, no processo cicatricial com 

capacidade de modular o crescimento dos vasos em relação a espacialidade e a 

temporalidade. A flexibilidade fenotípica e de comportamento funcional dos 

macrófagos possibilita habilidades em produzir e secretar fatores de crescimento, 

quimiocinas, substâncias estruturais e funcionais da ECM e se diferenciarem em 

LEC. Os macrófagos ativados derivados dos monócitos clássicos, possuem 

fenótipo M1 e são estimulados por IFNγ, TNF-α e lipopolissacarídeos (LPS), que 

secretam o óxido nítrico e as citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1, IL6 e IL-12. 

Os macrófagos ativados derivados dos monócitos não clássicos, possuem o 

fenótipo M2 e são estimulados pela IL-4 e pela IL-10, que secretam a ortina, uma 

molécula que promove crescimento e as citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β 

(CORLISS et al., 2016), que induzem angiogênese e estão envolvidas na produção 

de ECM, na proliferação de fibroblastos, além da fagocitose de neutrófilos e 

bactérias. A transição de macrófagos M1 para M2 precisa ocorrer, pois caso 

contrário há possibilidade de ocorrer um processo cicatricial crônico. O macrófago 

é a principal célula da transição da fase inflamatória para a proliferativa (SORG et 

al., 2017).   
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Em suma, a fase inflamatória caracteriza-se pela vasodilatação, 

extravasamento de fluidos e edema, que são consequências determinadas pela 

migração de neutrófilos, monócitos, macrófagos (ROWAN et al., 2015) e linfócitos 

com duração de duas semanas, porém se houver uma estagnação ou um 

prolongamento, este processo pode se estender por meses ou anos (DREIFKE et 

al., 2015). As plaquetas se agregam no local e controlam o sangramento, antes da 

ativação do complemento e da formação do coágulo de fibrina. Os macrófagos M1 

e os leucócitos se infiltram na lesão liberando citoquinas e fatores de crescimento, 

como as proteínas da ECM e enzimas proteolíticas. A quimiocinas atraem e ativam 

queratinócitos e os fibroblastos para iniciar a reepitelização (MARANDA et al., 

2017). 

 

2.1.2 Fase proliferativa        

   

A neovascularização, necessária para suprir o tecido de granulação, decorre 

a partir de estímulos atribuídos ao FGF-b, VEGF, TGF-𝛽, angiogenina, angiotropina, 

angiopoietina -1, TNF-α e trombospondina.  Após quatro dias, o espaço da lesão 

encontra-se preenchido por novos vasos sanguíneos propiciando a entrada de 

fibroblastos e macrófagos, que fornecem fatores de crescimento para estimular 

mais angiogênese e fibroplasia, enquanto o PDGF e o TGF-𝛽, estimulam a 

diferenciação de fibroblastos para produzir colágeno e remodelar a ECM (SINNO; 

PRAKASH, 2013). O fluxo sanguíneo restabelece a oxigenação e inibe a 

angiogênese. Os miofibroblastos possuem fibras de actina e miosina, que se 

conectam às células da cavidade da lesão por estruturas denominadas fibronexus 

e aproximam os bordos das lesões. A epitelização se faz pela migração de 

queratinócitos das margens da ferida após a perda dos seus desmossomos e pelo 

aumento de tamanho, divisão e migração das células da camada basal da epiderme 

sobre a área da lesão (OLIVEIRA; DIAS, 2012).  

O fechamento da lesão se faz na fase proliferativa, pela reepitelização que é 

a migração dos queratinócitos dos bordos para a região central, pela fibroplasia que 

é a formação do tecido de granulação da ECM e pela angiogênese determinada 

pela migração de células endoteliais para a ECM (MANDELBAUM, 2003). Inicia-se 

após o terceiro dia e se estende até por duas semanas, quando ocorre a migração 
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de fibroblastos com produção de colágeno da ECM, angiogênese e reepitelização 

estimulados pelo TGF-β, VEGF e EGF, respectivamente (MAXSON et al., 2012). 

Os fibroblastos proliferam na região superficial da ferida promovendo a fibroplasia, 

ou seja, a síntese dos colágenos entre as redes de fibrina formadas previamente 

(OLIVEIRA; DIAS, 2012). A fase proliferativa inicia-se sobrepondo a inflamatória 

com citocinas e fatores de crescimento estimulando a ativação dos fibroblastos e 

queratinócitos (ROWAN et al., 2015). 

As citocinas e o fator de permeabilidade vascular/fator de crescimento do 

endotélio vascular (VPF/VEGF) interferem na cicatrização, pelo estímulo à 

angiogênese e a linfangiogênese (MEIER et al., 2011). Na fase de proliferação os 

fatores de crescimento liberados na fase de inflamação estimulam o crescimento e 

o restabelecimento das redes linfáticas e sanguíneas, assim como o coágulo é 

substituído pelo tecido de granulação, que é uma derme temporária onde ocorre a 

migração das células epidérmicas. Em lesões profundas a linfangiogênese ocorre 

mais acentuadamente em direção ao fluxo intersticial, demonstrando a importância 

do campo vetorial que indica o transporte de uma substância em um fluido 

(BIANCHI et al., 2016). 

Em suma, a fase proliferativa caracteriza-se pela reepitelização, 

angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. A 

produção do tecido de granulação, a vascularização e a reepitelização ocorrem pela 

atividade dos queratinócitos, dos fibroblastos e das células endoteliais, que reparam 

a barreira epidérmica, a ECM e a neovascularização, respectivamente (DREIFKE 

et al., 2015; ROWAN et al., 2015). Para formar o tecido de granulação com 

deposição de colágeno, angiogênese e reepitelização é necessária a redução da 

inflamação (MARANDA et al., 2017). 

     

 2.1.3 Fase de remodelação  

A fase de remodelação caracteriza-se pela movimentação centrípeta das 

bordas contraindo a cicatriz, pelas reformulações repetidas das fibras colágenas, 

enquanto a ECM se desvasculariza e reabsorve água (MANDELBAUM, 2003). No 

décimo dia, surgem as primeiras fibras de colágeno tipo I, quando o tecido de 

granulação preenche o leito da ferida com capilares e linfáticos. A fibronectina é a 
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responsável pela organização do depósito do colágeno e a colagenase digere as 

fibras em um processo repetitivo que as regularizam. Os folículos pilosos e as 

glândulas sofrem limitações na recuperação, os neocapilares desaparecem, e a 

palidez se faz pelo déficit de melanócitos (BALBINO et al., 2005).  

  Nesta fase ocorre um aumento da diâmetro das fibras de colágenos e 

degradação da fibronectina e do ácido hialurônico, além do aumento da atividade 

do inibidor tecidual das metaloproteinases (TIMP), que inibe as metaloproteinases 

da matriz (MMPs) responsáveis pela sua reorganização contínua dos novos 

depósitos de matrizes e pela degradação de ECM (MAXSON et al., 2012) com 

redução do número de células, vasos sanguíneos, quantidade de água (OLIVEIRA; 

DIAS, 2012). Caracteriza-se pela transição do tecido de granulação para a 

formação do resultado da cicatriz. Em duas semanas após o início do processo, a 

lesão começa a contrair e os fibroblastos continuam a depositar colágeno, 

coordenados por fatores de crescimento, até atingir sua força de tração máxima em 

um ano, que corresponde a 70 % da força da pele normal (SINNO; PRAKASH, 

2013). Esta fase pode durar meses ou anos com substituição do colágeno tipo l pelo 

do tipo lll, reorganizando-o em estruturas de reticulares aumentando a resistência 

da cicatriz (ROSE et al., 2016).       

  Em suma, na fase de remodelação a ECM se contrai e se organiza 

(DREIFKE et al., 2015), com maturação da lesão pelo colágeno e formação da 

cicatriz pela elastina, fibroblastos e miofibroblastos (ROWAN et al., 2015). O 

colágeno se realinha ao longo das linhas de tensão concluindo o processo 

cicatricial.  As fases cicatriciais devem ocorrer de forma precisa em relação espaço-

temporal, caso contrário graves consequências podem ocorrer (MARANDA et al., 

2017). 

 

2.1.4 Células-tronco nas fases cicatriciais 

As células-tronco endógenas são recrutadas para tecidos lesionados e 

colaboram intensamente no processo de cicatrização com funções distintas em 

cada uma das fases (MAXSON et al., 2012). As CTDA proliferam mais em fluidos 

de lesões agudas em relação às feridas crônicas, o que pode prejudicar mais ainda 

o processo cicatricial prolongado (GHIEH et al., 2015). Na fase inflamatória, as MSC 
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podem influenciar de forma contundente para que não se torne uma lesão crônica. 

As MSC podem secretar o peptídeo antimicrobiano catelicidina (LL-37), que ocorre 

após a liberação celular da proteína catelicidina hCAP18 e pela clivagem do 

aminoácido 37, com atuação antimicrobiana controlando a fagocitose das células 

imunes por sinalização parácrina. As MSC atenuam a inflamação por estimularem 

a redução do TNF-α e do IFN-γ, que são citocinas pró-inflamatórias e podem 

interferir no aumento da produção de IL-10 e a IL-4, que são citocinas anti-

inflamatórias das células T e dos macrófagos. Estas qualidades anti-inflamatórias 

podem proporcionar a transição da lesão crônica  inflamatória para a fase seguinte 

da cicatrização (MAXSON et al., 2012; CERQUEIRA et al., 2016). Participam da 

modulação inflamatória e do ordenamento da cascata de sinalizações parácrinas, 

que são responsáveis pelo recrutamento de células específicas para os locais das 

lesões e da formação do tecido conjuntivo pela produção de colágeno I e III 

(CERQUEIRA et al., 2016). No final da fase inflamatória, as MSC podem se 

diferenciar em fibroblastos para produzir ECM, colágenos e glicosaminoglicanos, 

enquanto os miofibloblastos sob influência do TGF-β contraem a lesão auxiliando 

na aproximação dos bordos e diminuindo o tempo de fechamento e a formação da 

cicatriz. O prolongamento das fases inflamatórias e proliferativas, pode propiciar 

contraturas e formações cicatriciais (ORYAN et al., 2017). 

 As MSC, na fase proliferativa, desenvolvem a neovascularização e o 

recrutamento celular de queratinócitos, células endoteliais e fibroblastos, 

determinadas pela secreção do VEGF, pela diferenciação em células endoteliais e 

pela produção de FGF-b, PDGF, EGF e o fator de crescimento de queratinócitos 

(KGF) (CERQUEIRA et al., 2016). As MSC locais do primeiro ao décimo dia se 

transformam em fibroblastos para produzir a matriz fundamental e miofibroblastos, 

que são células contráteis com características de músculo liso, onde devem 

permanecer até o quinto dia quando sofrem apoptose. Caso o processo de exclusão 

não ocorra e os miofibroblastos aumentem a síntese da matriz, pode ocasionar 

queloides. Após o segundo dia os fibroblastos já produzem colágeno, que é a 

proteína estrutural fundamental ainda amorfa e gelatinosa. Após o quinto dia a 

produção aumenta e persiste até a sexta semana, nesta fase o colágeno estimula 

a neovascularização, e ambos formarão o tecido de granulação (AMSTRONG; 

ANDREW, 2017). 
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Na fase de remodelação as MSC estimulam a produção do fator de 

transformação do crescimento-β3, do KGF e modulam as metaloproteínases, que 

controlam depósito e a degradação do colágeno (MAXSON et al., 2012). As MSC 

promovem o equilíbrio entre o TGF-β1 e o TGF-β3 envolvidas no controle da 

proliferação, na diferenciação e na movimentação de células dérmicas e 

epidérmicas na cicatrização (CERQUEIRA et al., 2016). A contração cicatricial, que 

ocorre nas fases proliferativa e de remodelação, é um processo essencial e na 

maioria das vezes benéfico por reduzir o tempo de cura, todavia se este processo 

se tornar excessivo causa fibrose com danos aos tecidos adjacentes (ORYAN et 

al., 2017).  

2.1.5 Fases cicatriciais em queimaduras  

                           

As fases da cicatrização são as mesmas, como em qualquer processo 

cicatricial, porém são diferenciadas em sua duração, como por exemplo, pode 

ocorrer um prolongamento da fase de remodelação comprometendo a estética e a 

funcionalidade cicatricial (TIWARI et al., 2012). Todavia o atraso e a 

desorganização da proliferação celular e da revascularização são relevantes, assim 

como a apoptose seletiva. Em todas as fases cicatriciais se requer ativação precoce 

de células que executam a fagocitose distante, células endoteliais locais e fatores 

estimulantes, que preparam o ambiente para a neovascularização, fagocitose dos 

tecidos danificados, estímulo mitótico e preenchimento por colágeno (LODER et al, 

2014). 

 As queimaduras se diferenciam de outras lesões pela intensa sobreposição 

das fases cicatriciais. Como não há sangramento, a fase inflamatória se inicia por 

extravasamento de fluidos, vasodilatação e pela chegada dos neutrófilos e 

monócitos, que por meio de quimiocinas sustentam o recrutamento de macrófagos. 

Nesta fase além da proteção contra infeções, ocorre a degradação dos tecidos 

necróticos e se ativam sinalizações reparatórias (ROWAN et al., 2015). O processo 

cicatricial se diferencia pelo extenso dano tecidual com necrose dos tecidos 

subjacentes e comprometimento do suprimento sanguíneo por destruição celular e 

da rede vascular, o que diferencia de outras lesões em que os tecidos permanecem 
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com suprimentos e vitalizados sem prejuízo na ordenação da cascata de eventos 

(LODER et al, 2014; ROSE et al., 2016). 

A fase proliferativa, em queimaduras de espessura parcial, inicia-se pela 

reepitelização com a migração de queratinócitos de apêndices cutâneos viáveis da 

derme após algumas horas, até recobrir a lesão em uma semana. Depois da 

reepitelização da membrana basal divide-se a epiderme da derme, sendo que esta 

última se reconstitui com o auxílio da angiogênese e da fibrogênese. (TIWARI et al., 

2012). Algumas horas após a lesão inicia-se o processo de reepitelização, se a 

membrana basal estiver intacta, as células epiteliais migram para cima enquanto as 

células progenitoras epiteliais permanecem abaixo da lesão, assim as camadas de 

epiderme são restauradas em três dias, porém se a lesão danificar a camada basal, 

como em queimaduras profundas, torna-se necessário que as células epidérmicas 

dos apêndices da pele dos folículos capilares e das glândulas sudoríparas, assim 

como as células da periferia da lesão organizem a reepitelização (SINNO; 

PRAKASH, 2013). Nas lesões onde não há perda da vitalidade, o tecido 

remanescente pode manter o suprimento de nutrientes para os fibroblastos e 

células epiteliais, porém em queimaduras a necrose e o dano tecidual, podem 

retardar os estímulos de angiogênese, que parece se originar das plaquetas e dos 

macrófagos, alterando os processos normais da cicatrização (ROSE et al., 2016).  

Na fase inflamatória, ocorre vasodilatação com aumento da permeabilidade 

capilar e extravasamento para o terceiro espaço. Na sequência, uma resposta 

celular com fagocitose dos tecidos mortos e das toxinas, migração de neutrófilos e 

monócitos para a lesão, que em seguida determinam sinalizações de fatores 

quimiotáxicos como: calicreínas, peptídeos da coagulação, TNF-α, histamina, 

leucotrienos e citocinas (TIWARI et al., 2012). Os neutrófilos realizam a fagocitose 

das bactérias e secretam enzimas que degradam o tecido necrótico, porém em 

queimaduras a deficiência de fluxo sanguíneo diminui seu acesso e dependem da 

própria capacidade de navegação em tecidos necrosados. Após alguns dias, esta 

população de células é substituída por macrófagos, fundamentais no processo 

cicatricial, pela regulação da atividade dos fibroblastos, remodelação da ECM e do 

tecido de granulação (ROSE et al., 2016). O teor de óxido nítrico (NO) está 

aumentado e quando se combina com o ânion superóxido (O2-) formam o 

peroxinitrito (ONNO-), que prejudica proteínas, ácidos nucleicos e oxida os lipídios 
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das membranas celulares. Os inibidores do óxido nítrico sintase (NOS) suprimem a 

permeabilidade vascular e sintetizam o óxido nítrico, porém em queimaduras ocorre 

um aumento de nítrico sintase induzível (iNOS), que eleva ainda mais a produção 

de óxido nítrico, e desta forma aumenta a transcrição do NF- kβ iniciando uma via 

de sinalização inflamatória que ativa várias citocinas inflamatórias (ROSIQUE et al., 

2017). 

A fase de remodelação denota a maturação do enxerto ou cicatrização, em 

que incialmente se estabelecem colágenos e elastina em torno do epitélio, endotélio 

e do musculo liso como ECM. Mais tarde na fase de resolução a ECM se remodela 

dentro da cicatriz e os fibroblastos se diferenciam em miofibroblastos para contrair 

a cicatriz (TIWARI et al., 2012). Ocorre a deposição e reformulação contínua do 

colágeno e da elastina, enquanto a queimadura se contrai devido a transformação 

de fibroblastos em miofibroblastos, esta conversão determina a flexibilidade pelo 

equilíbrio entre a contração e reepitelização, além disso, a apoptose dos 

queratinócitos e das células inflamatórias são essenciais para o término do 

processo cicatricial e seu aspecto estético (JUNKER et al., 2008; ROWAN et al., 

2015). A formação da cicatriz é o resultado da reparação da lesão com colágeno 

densamente acumulado, que em adultos não possui folículos pilosos e glândulas 

sebáceas. As sinalizações para cessar o processo de reparação devem ocorrer 

após o fechamento e reepitelização, caso contrário pode ocorrer uma cicatrização 

excessiva, como nas queimaduras que possuem mais citocinas pró-fibróticas, 

redução da colagenase e apoptopse ineficiente (SORG et al., 2017).  

       

2.2 QUEIMADURAS 

As queimaduras são lesões traumáticas geradas por um insulto isolado de 

calor, frio, eletricidade, radiação ou produtos químicos, que atingem a pele ou 

qualquer outro órgão com destruição celular e tecidual (RICE; ORGILL, 2016). 

 

2.2.1 Gravidade das queimaduras   

 

As queimaduras causam injúrias na superfície da pele, as quais determinam 

o início de uma sequência de eventos moleculares por mediações bioquímicas, que 
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intentam restaurá-la recuperando a homeostasia tecidual e orgânica (OLIVEIRA; 

DIAS, 2012). O prognóstico depende do tempo de cicatrização e por este motivo, 

as terapias visam a rapidez cicatricial para que cessem as repercussões 

inflamatórias, catabólicas e a suscetibilidade às infecções (GARDIEN et al., 2014).  

A gravidade das queimaduras pode ser estimada pela profundidade, que é a 

parcela do comprometimento tecidual entre a epiderme até os ossos, e pela 

extensão, que é mensurada habitualmente pela regra do nove, em que cada região 

do corpo recebe uma graduação percentual múltipla de nove. O tratamento se faz 

com balneoterapia, cobertura das lesões com curativos, desbridamentos, enxertos 

e múltiplas anestesias (NASCIMENTO et al., 2015). A falência da sequência 

cicatricial se deve, normalmente, à perpetuação da fase inflamatória, a qual 

promove uma produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias com deficiência 

dos fatores que auxiliam o processo cicatricial (HASSAN et al., 2014). A distância 

física entre os bordos da lesão, impede a migração celular para a reepitelização 

completa e a cicatrização se faz por segunda intenção, associada com ligações 

irreversíveis da ECM produzida por bactérias e por células epiteliais senescentes 

incapazes de replicar o ácido desoxirribonucleico e se proliferarem (AMSTRONG; 

ANDREW, 2017).  

Queimaduras extensas geram instabilidade hemodinâmica pela perda de 

plasma, diferentemente de outras lesões em que o choque decorre da perda 

sanguínea. O aumento da permeabilidade capilar com perda de plasma dos 

capilares para o interstício é mais pronunciado nas primeiras oito horas, mas pode 

permanecer por até quarenta e oito horas. Específico das queimaduras, este 

fenômeno cessa após este período e os vasos podem recuperar a capacidade de 

reter plasma ou se perdem, envolvidos em processos de trombose. A anemia 

decorre da hemólise pelo calor, da depressão da medula óssea, pelo sangramento 

da lesão relacionado à cronicidade ou pela trombose dos vasos sanguíneos 

subjacentes com retenção de hemácias (TIWARI et al., 2012). A resposta 

hipermetabólica é mediada pelas citocinas e pelas proteínas de fase aguda 

envolvidas na SIRS, assim a área das lesões se tornam microambientes mais 

inflamatórios do que em outros modelos de processos cicatriciais (TAVERNA et al., 

2016). Os microrganismos, a perda de vascularização e a destruição celular podem 

interromper o processo cicatricial. A excisão precoce do tecido necrótico com 
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enxertia é o gerenciamento padrão de queimaduras graves limitada à quantidade 

de tecido doador. Como outras opções aplica-se substitutos alogênicos, 

membranas sintéticas, terapia celular e materiais permanentes, incluindo células 

epidérmicas ou dérmicas cultivadas (MOTAMED et al., 2017).   

Queimaduras profundas que se estendem até o tecido adiposo podem levar 

meses para cicatrizar, com risco de sepses, edema pós-queimadura e contraturas. 

A perfusão do tecido das queimaduras profundas é menor que a da pele normal, 

bem ao contrário das queimaduras superficiais em que ocorre uma elevação de até 

cinco vezes do fluxo de perfusão (MEIER et al., 2011). Nas queimaduras de primeiro 

e segundo grau superficial, a cicatrização ocorre por primeira intenção em 5 a 7 

dias, sendo que as de segundo grau superficial se beneficiam no processo cicatricial 

dos folículos pilosos remanescentes. Em queimaduras de segundo grau profundo 

e de terceiro grau, o processo cicatricial se faz por segunda intenção com contração 

e reepitelização (TIWARI et al., 2012). Esta classificação de profundidade, entre 

primeiro até quarto grau, foi substituída por um sistema que remete a possibilidade 

de intervenção cirúrgica, no qual denominam-se como: superficial, espessura 

parcial superficial, espessura parcial profunda, espessura total e quarto grau (RICE; 

ORGILL, 2016). A avaliação da profundidade é um desafio, principalmente em 

lesões intermediárias. A queimadura superficial se resolve em três a seis dias, pois 

acomete somente a epiderme. Caracteriza-se por dor e vermelhidão seca, que 

embranquece quando sofre pressão externa; A queimadura de espessura parcial 

superficial caracteriza-se por bolhas, eritema úmido que empalidece à pressão e 

dor à exposição ao ar e temperatura  com resolução entre sete vinte e um dias, 

todavia se não cicatrizarem nesse período eleva-se a chance de cicatriz hipertrófica; 

A queimadura de espessura parcial profunda caracteriza-se por bolhas as quais 

podem estar rotas, úmidas ou serosas, coloração entre o branco e o vermelho que 

não empalidece, mas  percebe-se à pressão. O processo de cicatrização estende-

se por mais de vinte dias com provável necessidade de intervenção cirúrgica; A 

queimadura de espessura total da pele se caracteriza pela coloração branca cerosa 

até o preto, seca, inelástica, sem branqueamento à pressão com sensibilidade 

apenas à pressão profunda e sua resolução sem intervenção cirúrgica é rara. A 

queimadura de quarto grau se estende até a fáscia muscular, osso e articulações, 
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percebe-se sensibilidade à pressão profunda e sempre necessita tratamento 

cirúrgico (RICE; ORGILL, 2016; ORYAN et al., 2017). 

Percebe-se a importância da modulação da resposta inflamatória, na 

detecção de diferenças existentes entre o sistema imunológico de adultos e 

crianças em resposta às queimaduras. As crianças apresentam infecção nas lesões 

com maior frequência, porém evoluem com menor número de sepses. Parece que 

há um controle maior da infecção das queimaduras em seu próprio local e este 

mecanismo está ligado à resposta inflamatória, que em crianças encontra-se 

reduzida e no adulto exacerbada, pronunciando-se com mais inflamação sistêmica 

(JESCHKE et al., 2015). A imunossupressão determinada pelas queimaduras 

predispõe às infecções, as quais decorrem da disfunção dos neutrófilos e da 

supressão dos linfócitos. As proteínas que modulam a resposta inflamatória e a 

resposta humoral, permanecem acometidas pela redução quantitativa e qualitativa 

das imunoglobulinas, assim como pela supressão da produção dos anticorpos 

(TIWARI et al., 2012). A produção de IL-10 encontra-se reduzida, mas ocorre a 

elevação de IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 e TNF-α. Além de febre, estas duas últimas 

promovem a produção da Prostaglandina E2 (PGE2), proteínas da fase aguda, 

PDGF e IL-6, sendo que esta última ativa células T, as quais geram uma resposta 

pró-inflamatória dos linfócitos T helper1 (Th1) induzindo a produção de INF-γ 

(ROSE et al., 2016). Além da perda tecidual imediata, com o passar do tempo em 

decorrência da inflamação excessiva, pode ocorrer aprofundamento da lesão 

(MARANDA et al., 2017).  

 

2.2.2 Características das lesões por queimaduras 

 

 As queimaduras térmicas são causadas por vapor, chamas, líquidos e 

objetos quentes, desta forma dependem da duração e da temperatura do contato 

com a pele e geralmente acometem derme e epiderme. A exposição ao frio pode 

causar congelamento com danos à pele e tecidos subjacentes pela morte celular, 

isquemia tecidual e processos relacionados à reperfusão. As queimaduras químicas 

determinam efeitos tóxicos nos processos metabólicos, alterações do pH e ruptura 

das membranas celulares, que geram coagulação tecidual ou liquefação necrótica, 

quando ocasionadas por ácidos ou bases, respectivamente. A corrente elétrica 
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transforma-se em lesão térmica e sua gravidade depende do trajeto dos tecidos que 

atravessa, assim como a duração e a potência. As queimaduras por inalação 

determinadas por fogo ou vapor, lesam com mais frequência as estruturas acima 

da glote enquanto que as vias aéreas inferiores sofrem mais danos pelos produtos 

tóxicos produzidos em incêndios. A radiação pode causar danos a pele e outros 

tecidos, com mais frequência evidencia-se a queimadura solar, que pela energia do 

fóton pode determinar lesões profundas (RICE; ORGILL, 2016).    

Didaticamente, as áreas queimadas são divididas em três regiões com 

características distintas conhecidas como zona de coagulação, estase e hiperemia. 

Forma-se na região central das queimaduras, a zona de coagulação, a qual deve 

ser removida pela necrose em decorrência à falta de oxigênio que impede a rapidez 

do processo cicatricial. A zona de estase circunda esta área, caracteriza-se pela 

perfusão diminuída, aumento da permeabilidade capilar, reação inflamatória 

exacerbada, vasodilatação, edema progressivo e persistente. Esta região pode 

evoluir com extensão da necrose aumentando o tamanho da lesão inicial em 

decorrência de alterações em sua perfusão, da inflamação e do estresse oxidativo. 

Por último e onde se inicia o processo cicatricial, a zona de hiperemia, que envolve 

a zona de estase e se caracteriza por vasodilatação, inflamação e viabilidade 

tecidual (ROSE et al., 2016). A necrose existente na zona de coagulação decorre 

da desnaturação das proteínas celulares e coagulação com temperatura maior que 

41°C. A zona de estase caracteriza-se pela alteração da perfusão, mas com 

possibilidade de recuperação em até quarenta e oito horas, se as medidas para 

hipoxemia, isquemia e para o estresse oxidativo forem adequadas (ROWAN et al., 

2015). A liberação das espécies reativas do Oxigênio, como o radical hidroxila e o 

peróxido e de substâncias reativas do nitrogênio, como o Óxido Nítrico, aumentam 

o dano celular (ROSIQUE et al., 2017). 

 

2.2.3 Queimaduras e as MSC 

 

Após a lesão por queimadura, há um aumento na demanda da medula óssea 

pelo estímulo da produção de MSC, células inflamatórias e de defesa com liberação 

desordenada de citotoxinas durante a evolução. O resultado deste conjunto de 

reações fisiológicas, pode propiciar a exaustão da medula óssea interrompendo o 
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processo cicatricial. As MSC podem estimular um processo cicatricial estagnado, 

pela habilidade em transformar uma lesão crônica em aguda. No ambiente da 

queimadura as MSC detectam deficiências na composição da ECM e liberam 

citocinas que modulam a produção de fatores favoráveis à cicatrização (BURD et 

al., 2007). O aumento das MSC endógenas na corrente sanguínea, assim como sua 

presença nas áreas queimadas, demonstra sua importância na recuperação destas 

lesões. Não se sabe exatamente de onde estas células deslocam-se do organismo 

em respostas às queimaduras, mas especula-se que o tecido adiposo possa ser 

uma fonte de MSC (VAN DER VEEN et al., 2012).   

A modulação inflamatória das MSC decorre possivelmente da baixa 

expressão do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de classe I e da 

ausência da expressão do MHC de classe II, que impede o reconhecimento dos 

linfócitos T auxiliar CD4 e do linfócito T citotóxico CD8. As MSC atenuam a atividade 

imunológica por diminuírem a ativação dos linfócitos que possuem os marcadores 

de superfície CD25, CD38 e CD69. As MSC inibem a ativação da IL-2 e a 

proliferação das células T pelo bloqueio da expressão de ciclina D2 (EATON JR; 

VARNEY, 2016). As MSC podem reduzir a inflamação pela estimulação de citocinas 

para imunossupressoras e anti-inflamatórias, como o IL-10 (OZTURK; KARAGOZ, 

2015), IL-4, TGF-β, indoleamina 2,3-dioxigenase (INDO) (MARANDA et al., 2017) 

e pela redução das citocinas inflamatórias IL-1, IL-6 e TNF-α (LIU et al., 2014). A 

inflamação que ocorre no tecido adiposo após as queimaduras, pode induzir que 

subpopulações de CTDA sejam selecionadas para migrar e seguir destinos 

diferenciados. O destino e a função das células-tronco são determinados pelas 

interações com o seu meio ambiente, relacionando-se com a ECM, células vizinhas 

e proteínas (PRASAI et al., 2017). 

 

2.3  AS CTDA  

 

O tecido adiposo se desenvolve no segundo trimestre da gestação a partir 

da camada mesodérmica (GIMBLE et al., 2007). As células dividem-se em duas 

categorias: adipócitos e a SVF, que contem pré-adipócitos, fibroblastos, células 

sanguíneas e as CTDA que são as MSC presentes em seu estroma (CARVALHO 
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et al., 2012). O SVF representa 3% do material coletado e em 300ml do conteúdo 

aspirado obtêm-se entre 1x107 a 6x108 CTDA com 90% de viabilidade (LOCKE et 

al., 2009). As CTDA são obtidas em uma proporção de 1:100 a 1:1500 células e em 

cada grama de tecido adiposo apreende-se cerca de 5000 CTDA (MEHRABANI et 

al., 2013). As CTDA são isoladas do tecido aspirado pelo processo da digestão com 

colagenease, que é uma enzima capaz de quebrar as ligações peptídicas do 

colágeno. Subsequentemente, realiza-se a centrifugação do tecido adiposo, 

formando a SFV na região inferior do frasco, que dentre outras células contém as 

CTDA, as quais por serem aderentes ao plástico, podem ser isoladas para o cultivo 

celular (GIMBLE et al., 2007; LOCKE et al., 2009; PHANETTE et al., 2012; HASSAN 

et al., 2014). 

As CTDA alogênicas podem reduzir a alorreatividade aos linfócitos, 

secreção de HFG, IL-10 e TGF-β (PUISSANT et al., 2005). As CTDA interferem 

tanto nas células do sistema inato, como no adaptativo das células dendríticas, 

células natural killer (NK), neutrófilos, linfócitos T e B, e as células T reguladoras 

(TREGS). A expressão diminuída das moléculas de superfície MHC ll, CD11c, 

CD83 e a secreção de IL-12 reduz a antigenicidade. Com relação às células T, 

ocorre uma queda na produção de INF-γ e aumento de IL4, o que modifica o perfil 

para anti-inflamatório (SOUZA et al., 2010). A baixa imunogenicidade deve-se a não 

expressão da proteína de reconhecimento imunológico e pela falta da expressão de 

antígeno leucocitário humano-D relacionada (HLA-DR) (PHANETTE et al., 2012), 

que é um MHC de classe ll presente na superfície celular codificada no cromossomo 

6, ou seja, estas células não são reconhecidas como antígenos pelo sistema 

imunológico. As CTDA podem inibir as citocinas inflamatórias e estimular a 

produção de citocinas anti-inflamatórias e TREGS, que possibilitam transplantes 

alogênicos e xenogênicos sem a necessidade de imunossupressores. As CTDA 

mediados pela via imunossupressora da prostaglandina E2 reduzem a produção de 

TNF-α, assim como outras vias interferem na produção de INDO, INF-γ e IL-17 

(BARONE et al., 2013), TGF- β1, fator de crescimento  de  hepatócitos (HGF) 

(FRAZIER et al., 2014). As CTDA possuem potencial de diferenciação, produção 

de colágeno e fibronectina, produção de fatores de crescimento, pró-angiogênico 

com capacidade de adquirir um fenótipo linfático com potencial de linfangiogênese 

(ACKERMANN et al., 2015). 
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As células epiteliais, endoteliais, queratinócitos e os fibroblastos respondem 

às sinalizações parácrinas das MSC, a quais regulam as respostas celulares de 

sobrevivência celular, proliferação, migração e expressão gênica (MAXSON et al., 

2012). As MSC aumentam o co-estimulador da morte programada-1 (PD-L1), que 

inibe a IL-2 reduzindo a proliferação celular e a molécula de adesão intercelular-1 

(ICAM-1) facilitando a ligação dos linfócitos às MSC e promovendo 

imunossupressão. Os efeitos inibitórios estão associados ao TGF-β, HGF, IL-10, 

prostaglandinas, antígeno leucocitário humano G5 (HLA-G5) e Óxido Nítrico (NO) 

(ENGELA et al., 2013). As MSC secretam fatores quimiotáticos de homing, 

angiogênicos, anti-apoptóticos e mitogênicos como o TGF-β, PDGF, EGF, KGF 

(MAXSON et al., 2012), fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1), fator 

derivado do estroma-1 (SDF-1) VEGF, HGF e FGF-b (HUANG; BURD, 2012;  

MAXSON et al., 2012; EATON JR; VARNEY, 2016).  

As MSC nativas e exógenas migram para os locais de lesão, afim de 

colaborarem na reposição celular e expressarem receptores específicos que 

facilitam o tráfego, a adesão e a penetração celular em um período restrito de 

tempo. Possuem atividade parácrina, pela atuação sobre as células adjacentes, ou 

autócrina, pela secreção de fatores que atuarão em seus próprios receptores 

(SOUZA et al., 2010). As MSC se renovam e se distinguem das células progenitoras 

por diferenças na regulação da transcrição e da epigenética com alterações de 

aspectos fisiológicos para a manutenção da homeostase e a remodelação tecidual 

(NAKADA et al., 2011).  

As CTDA são semelhantes quanto ao fenótipo imunológico quando 

comparadas às células-tronco derivadas da medula óssea (CTMO) e células-tronco 

do cordão umbilical (YARAK; OKAMOTO, 2010). As MSC estão presentes na 

medula óssea, sangue periférico, assim como no tecido adiposo, sinovial, derme, 

periósteo, dentes decíduos, pulmão, baço, fígado e no nicho perivascular 

compartilhando semelhanças, porém possuem diferenças quanto aos marcadores 

e ao potencial de diferenciação (BAER, 2014). Existe uma dificuldade em definir o 

fenótipo das MSC, devido à heterogeneidade de uma mesma população, por isso 

foram estabelecidos protocolos para isolamento, cultura e expansão para 

identificação das diferenças fenotípicas. A Sociedade Internacional de Terapia 

Celular estabeleceu como três critérios mínimos para considerar uma célula como 
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MSC: a adesão ao plástico de cultura tecidual; um índice maior que 95% de 

marcadores de superfície celular CD73, CD90 e CD105 e maior que 98% da 

população celular negativa para CD11b, CD14, CD19, CD34, CD45, CD79a e 

HLADR; e se diferenciarem em osteoblastos, adipócitos e condroblastos por 

indução em laboratório (HOCKING, 2012; PHANETTE et al., 2012; RICCOBONO 

et al, 2014; BAER, 2014). As CTDA são identificadas após expansão em culturas 

como positivas para CD34, porém perdem essa expressão ao longo do tempo após 

passagens consecutivas. O CD34 depende de qual tecido a MSC foi destacada, 

mas nas CTDA se correlaciona com a capacidade replicativa, o potencial de 

diferenciação com expressão de genes relacionados à angiogênese e a imaturidade 

celular, em que a perda da expressão CD34, pode estar relacionada ao ambiente 

de cultivo e a falta de compromisso de diferenciação (VAN DER VEEN et al., 2012; 

CHAVEZ-MUNOZ et al., 2013; BAER, 2014; ORGUN; MIZUNO, 2017). 

 O motivo da existência das CTDA no tecido adiposo não está esclarecido, 

uma das hipóteses, apoiada pela semelhança entre as células, seria a relocação 

das CTMO pela própria circulação sanguínea. A outra possibilidade sugere que as 

CTDA são os pericitos presentes na microcirculação como estrutura de 

sustentação, pois estas células expressam marcadores CD44, CD75, CD90, CD105 

das MSC e não marcadores de células endoteliais e hematopoiéticos, além de 

diferenciarem-se em osso, cartilagem e adipócitos (UZUN et al., 2014). O tecido 

adiposo, por ser onipresente na raça humana e fonte de CTDA, mostra-se como 

uma excelente fonte para a engenharia tecidual. Entre suas vantagens estão a 

disponibilidade com baixa morbidade para obtenção, a possibilidade de transplante 

alogênico ou autólogo com segurança para o receptor, a capacidade de produzir 

citocinas de fatores de crescimento, a otimização cicatricial, a indução da 

angiogênese (LOCKE et al., 2009; GOMES, 2011; ZHU et al., 2012) pela produção 

do VEGF e do HGF, além de sua capacidade de diferenciação celular. (BLILEY et 

al., 2016). As CTDA podem ser expandidas diferenciando-se em células 

adipogênicas, osteogênicas, condrogênicas e miogênicas (PHANETTE et al., 2012; 

VAN DER VEEN et al., 2012; RICCOBONO et al, 2014; UZUN et al., 2014; ORGUN; 

MIZUNO, 2017), cardiomiócitos, células endoteliais, epitélio e células neuronais 

(NADERI et al., 2017; PRASAI et al., 2017), hepatócitos e células pancreáticas 

(MEHRABANI et al., 2013). Todavia, o efeito terapêutico explica-se pela 
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angiogênese (CHAVEZ-MUNOZ et al., 2013; BAER, 2014; EATON JR; VARNEY, 

2016) e pela imunomodulação ( HUANG; BURD, 2012; MAXSON et al., 2012; 

FRAZIER et al., 2014; GARDIEN et al., 2014; HASSAN et al., 2014; ZAMAN et al., 

2014; BLILEY et al., 2016;  NADERI et al., 2017; PRASAI et al., 2017). 

       

       2.4 TRANSPLANTE DE CTDA 

 Diversas estratégias são utilizadas para a recuperação da complexa 

estrutura da pele, caracterizada pela diversidade celular e pela tridimensionalidade. 

As células-tronco aparecem como uma das possibilidades pela capacitação em 

bioengenharia, que não se faz pela geração de células por si só para recompor 

tecidos, mas sim pela interferência na organização tridimensional e na definição da 

diferenciação celular (BURD et al., 2007). A utilização na prática médica requer 

alguns critérios que devem ser considerados, como: quantidade disponível, 

facilidade de aquisição, controle da diferenciação, eficácia do transplante, 

padronização do cultivo celular e a segurança da utilização autóloga e alogênica. A 

análise desses critérios, apontam para as CTDA, como uma próspera alternativa 

para transplantes terapêuticos de MSC (GIMBLE et al., 2007). O transplante de 

células-tronco em queimaduras, visa melhorias na qualidade cicatricial com 

fechamento precoce da lesão pela aceleração do processo cicatricial, prevenção 

das contraturas e formações cicatriciais, regeneração da pele com seus apêndices 

e atenuação da SIRS (HUANG; BURD, 2012).  

Em queimaduras extensas há dificuldade em restaurar a integridade 

cutânea, que se deve à insuficiência de pele para que se possa substituir as áreas 

acometidas por meio da enxertia autóloga (MEIER et al., 2011; KARIMI et al., 2014). 

A presença de espécies reativas de oxigênio, radicais livres e as quimiocinas 

inflamatórias ajudam a perpetuação do processo cicatricial por determinar a 

debilidade da angiogênese, ciclos inflamatórios e diminuição da capacidade de 

regeneração dos queratinócitos. O transplante das CTDA pode determinar 

melhorias no processo cicatricial pela inibição da produção de imunoglobulinas, 

modulação inflamatória da PGE2 e pelo estimulo da IL-10 (RICCOBONO et al, 

2014).           

  Os nichos de CTDA possuem mais força do que as CTDA isoladas para 
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produzir fenômenos regenerativos (SCADDEN, 2006) em processos cicatriciais por 

suas propriedades inibidoras da fibrose, anti-inflamatórias, (CAPLAN, 2006) e de 

modulação álgica (RICCOBONO et al, 2014). As CTDA agem na reepitelização, na 

neovascularização e como imunomoduladores por efeitos parácrinos e pela 

diferenciação celular.  Os efeitos parácrinos dos fatores de crescimento e das 

citocinas interferem na inflamação e no estímulo de células essenciais para a 

cicatrização como as células endoteliais, fibroblastos e queratinócitos, assim como 

pela diferenciação celular direta (HASSAN et al., 2014; ROWAN et al., 2015). O 

interesse na terapêutica decorre da auto renovação, da diferenciação em diversas 

linhagens de células com baixa imunogenicidade, além da produção de substâncias 

parácrinas sinalizadoras capazes de beneficiar o processo distintamente em cada 

uma das fases cicatriciais pela interferência na mobilização celular, na angiogênese 

e na regeneração tecidual substituindo a fibrose (HOCKING, 2012; CERQUEIRA et 

al., 2016).          

  O tempo prolongado para cicatrização das queimaduras é um problema 

frequente, todavia as CTDA não substituem o tecido queimado (HOCKING, 2012), 

mas podem diferenciar-se em múltiplas linhagens de células com capacidade de 

imunomodulação, regeneração (RHIJN et al., 2013), efeito homing, ausência 

imunogenicidade, que permitem o transplante autólogo ou alogênico com 

administração local ou sistêmica. Além disso, secretam fatores que regulam a 

proliferação, a diferenciação, a capacidade de diferenciação em fibroblastos, 

queratinócitos e células endoteliais, (RICCOBONO et al, 2014). Em queimadura 

podem restaurar os apêndices da pele, reduzir a inflamação e por interação com 

células epidérmicas exercem efeitos imunomoduladores (GARDIEN et al., 2014). O 

mecanismo homing envolve uma interação complexa de moléculas adesivas, 

proteases de ECM e quimiocinas como a CSLC/CCL21, que aumentam o 

recrutamento das MCS (LIU et al., 2014) para a microcirculação dos tecidos 

lesionados. A proteína quimiotática de monócitos-1(MCP-1), a proteína inflamatória 

de macrófagos-1α (MIP-1 α), a IL-8 e o fator derivado do estroma-1 (SDF-1) são 

quimiocinas homing que atraem as MSC (EATON JR; VARNEY, 2016). 

  A hipóxia encontrada pelas CTDA ao serem transplantadas, pode 

determinar um potencial regenerativo sem aumentar a toxicidade, sem efeitos sobre 

a proliferação e com poucas mudanças imunofenotípicas, mas que proporciona 
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regulação negativa do marcador CD105, regulação positiva da INDO, do ligante da 

morte programada-1 (PD-L1) após estimulação do INF-γ e do TNF-α com aumento 

da quimiocina CSCL10, que possui propriedades quimioatrativas (RHIJN et al., 

2013). As TREGS induzidas pelas baixas taxas de oxigênio podem diminuir a 

proliferação de monomorfonucleares com aumento da expressão de RNAm do 

FoxP3 em 300 vezes e do TGF-β em duas vezes. Parece que o contato das CTDA 

com as células naive CD4+ induzem TREGS influenciadas pela hipoxemia 

(FRAZIER et al., 2014). A taxa de concentração de O2 no tecido lesionado oscila 

entre 1 e 14%, em razão da ruptura dos vasos e do consumo de elevado de O2. As 

CTDA permanecem em regime de hipóxia reagem às variações da tensão de O2 

pelo fator induzível por hipoxia (HIF-1α) estimulando a produção do VEGF, PDGF, 

TGF-β3, TGF-β1, FGF-b com aumento da proliferação, clonogenicidade, 

sobrevivência e da secretoma, que é a quantidade de substâncias secretadas 

(CERQUEIRA et al., 2016).        

  A recuperação cutânea das queimaduras e de seus anexos não transcorre 

com facilidade, o que determina uma baixa qualidade estético-funcional cicatricial 

(LIN et al., 2014). A terapia celular com CTDA aparece como uma promissora 

possibilidade capaz de diminuir a superfície e a espessura cicatricial com aumento 

da síntese e remodelação de colágenos (HOCKING, 2012) (KARIMI et al., 2014), 

que além de reduzir o tamanho, melhoram a cor, a maleabilidade da cicatriz (YUN 

et al., 2012) (UZUN et al., 2014), podem prevenir o choque auxiliando na reparação, 

substituição de substratos celulares, angiogênese, migração celular e pela 

atenuação da inflamação (YAN et al., 2011; EATON JR; VARNEY, 2016; 

MARANDA et al., 2017). As CTDA secretam citocinas e fatores de crescimento 

como: PDGF, VEGF (UZUN et al., 2014), FGF-b, KGF (PRASAI et al., 2017), fator 

de estimulação de colônias dos macrófagos (GM-CSF), IGF-1 (NADERI et al.,2017), 

TGF-β, HGF (KLAR et al., 2017; MOTAMED et al., 2017), PGE2 (KLAR et al., 2017), 

IL-6, IL-7, IL-8, IL-11, IL-12 e EGF (PRASAI et al., 2017), TNF-α, angiopoetina-1, 

angiopoetina-2 (KLAR et al., 2017). As CTDA se integram com o ambiente da lesão 

contribuindo para a cicatrização pela secreção de moléculas de sinalização, 

acelerando a reparação e se diferenciando nas células necessárias, como: 

adipócitos, condrócitos, osteoblastos, neurônios, células de Schwann, células 

endoteliais vasculares e células tenogênicas entre outros tipos de células. (NADERI 
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et al.,2017; PRASAI et al., 2017).        

  As MSC convertem macrófagos com fenótipo M2 em cicatrizações 

cutâneas, sugere-se que a reprogramação do fenótipo dos macrófagos decorre da 

mediação das citocinas IL-6 e GM-CSF (HOCKING, 2012). As CTDA podem liberar 

a citocina linfangiogênica VEGF-C, capaz de estimular a linfangiogênese e a 

angiogênese (YAN et al., 2011). As CTDA ocasionalmente, podem diferenciar-se 

em LEC ou mais intensamente podem liberar o VEGF-C, que estimula a migração 

e a proliferação de LEC pré-existente, assim como o recrutamento de macrófagos 

M2, os quais servem como progenitores endoteliais linfáticos e produção de VEGF-

C (SHIMIZU et al., 2012). As CTDA podem aprimorar a proliferação de LEC com 

formações tubulares, além de migrar e expressar fatores linfangiogênicos e de 

regulação da expressão de Prox-1 e VEGFR-3 (YOSHIDA et al., 2015). A interação 

das CTDA com os macrófagos M2 promove a liberação do gene do VEGF e IL-10 

pelo macrógago com liberação de VEGF, HGF, FGF-b pelas CTDA, determinando 

efeitos angiogênicos, linfangiogênicos, antiinflamatórios com redução da apoptose 

(ORGUN; MIZUNO, 2017). Os benefícios das CTDA são a angiogênese, a 

linfangiogênese com redução da fibrose e das respostas inflamatórias (KLAR et al., 

2017).           
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    3 MATERIAL E MÉTODO   
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O estudo foi realizado no Instituto de Pesquisas Médicas da Faculdade 

Evangélica do Paraná em conjunto com o Núcleo de Tecnologia Celular da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (NTC-PUCPR). O trabalho foi aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade Evangélica do Paraná 

(Anexo 1) sob o número 3250/2015, que é regida pela Lei Federal 11794 de 

08/10/2008. Foram utilizadas as Normas para apresentação de Documentos 

Científicos da Universidade Federal do Paraná (2015) e foi aplicada a Nômina 

Anatômica Veterinária (1997).  

 

3.1 AMOSTRAGEM E ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO  

 

Foram utilizados vinte e três ratos machos Wistar (Rattus Novergicus 

albinus) com noventa dias de idade com peso oscilando entre 250 e 280 gramas. 

Utilizou-se no início do experimento, apenas um rato Wistar como o doador das 

CTDA, o qual não participou de nenhum dos grupos que foram analisados.  

Após quatro meses, vinte e dois animais foram separados em dois grupos 

de onze animais, nos quais provocou-se em todos os animais uma queimadura de 

espessura total da pele. No grupo experimento (GE) os animais foram submetidos 

ao transplante de CTDA em dois momentos. 

    

3.2 OBTENÇÃO DO TECIDO ADIPOSO 

 

O tecido adiposo é composto por várias células, dentre os quais uma 

pequena parcela são as CTDA. Este tecido pode servir como fonte destas células 

após separação, cultura, purificação e caracterização das CTDA, as quais foram 

utilizadas nesta pesquisa e para obtê-lo como tecido doador utilizou-se um dos ratos 

Wistar quatro meses antes do experimento de transplante das CTDA.  
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3.2.1 Anestesia para obtenção do tecido adiposo  

  

Previamente ao procedimento, o rato Wistar doador do tecido adiposo, 

permaneceu em jejum por seis horas da ração padrão e por duas horas de água. 

Realizou-se anestesia geral com aplicação intramuscular de cloridrato de cetamina 

(Ketalar® - Ache) na dose de 50mg/Kg e xilazina (Virbaxyl 2%® - Virbac) na dose de 

5mg/Kg. 

Iniciou-se o procedimento após a confirmação da imobilidade ao estímulo 

álgico, ou seja, com a evidência clínica da inconsciência e da analgesia adequada. 

Este nível de anestesia profunda permaneceu até o término da cirurgia.  

 

3.2.2 Cirurgia para obtenção do tecido adiposo 

  

Posicionou-se o rato Wistar, sobre a mesa cirúrgica em decúbito dorsal com 

suas quatro patas contidas para manter o posicionamento. Realizou-se a tricotomia 

na região ventral, com lâmina de aço inoxidável (Gilette®-Gillete do Brasil Ltda). Na 

sequência, limpou-se a pele com solução degermante de polivinilpirrolidona-

iodo/lauril-ester sulfato de sódio (Povidine Degermante® Ceras Johnson) e efetuou-

se a anti-sepsia com solução tintura de polivinilpirrolidona-iodo (Povidine Tintura®, 

Ceras Johnson).  

Após recobrir o animal com campo esterilizado, realizou-se uma incisão de 

quatro centímetros na linha média do abdômen com uma lâmina de bisturi número 

11. Dissecou-se a parede abdominal por planos até acessar a cavidade peritoneal 

com o intuito da ressecção dos depósitos de adipócitos. Em ratos Wistar, esses 

agrupamentos de tecido adiposo se localizam em região retroperitoneal, perirrenal 

e inguinal (JOHNSON et al., 1972).  

Após a localização anatômica, dissecou-se bilateralmente os depósitos 

adiposos, separando-os dos tecidos adjacentes e deixando-os intactos pela mínima 

e cautelosa manipulação até serem colocados em uma solução conservante (Figura 

1). 
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  Figura 1 – Ressecção do tecido adiposo retroperitoneal do rato doador  

 
                           Fonte: O autor (2015). 

 

O material foi encaminhado em condições estéreis para efetuar o isolamento 

celular, a expansão e a criopreservação com técnica já padronizada e validada no 

NTC-PUCPR.          

    

3.3 CULTIVO DAS CTDA       

  

A amostra coletada e levada a cabine de fluxo laminar foi transferida para 

placa de Petri e lavada com tampão salina-fosfato (PBS), contendo solução de 

antibiótico (estreptomicina e penicilina). Este passo de lavagem foi repetido até que 

vasos sanguíneos e tecidos conectivos aparentes tivessem se desprendido. A 

amostra de tecido adiposo foi então dissociada mecanicamente com o auxílio de 

bisturis e na sequencia foi adicionada a enzima colagenase tipo II. O tecido 

permaneceu sob constante agitação em incubadora a 37° C por 30 minutos. Depois 

da digestão enzimática a suspensão celular foi filtrada utilizando-se um filtro com 

malha de 100 μm para a remoção de agregados sólidos resultantes do processo. A 

amostra foi centrifugada a 450 g por 10 minutos e o sobrenadante foi removido. O 

botão de células obtido foi ressuspendido em 1 mL de tampão de lise para romper 

a membrana plasmática das células vermelhas. Após incubação de 10 minutos as 
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células foram novamente centrifugadas a 450 g for 10 minutos e na sequencia 

lavadas com PBS e centrifugadas a 400 g for 10 minutos. O sobrenadante foi 

removido e o botão de células foi novamente suspenso em meio DMEM-F12 com 

20% de soro bovino fetal e solução de antibiótico e foram cultivadas em frascos de 

25 cm2 e mantidas em incubadora com atmosfera umidificada e suplementada com 

5% CO2 a 37oC. Estas células foram analisadas para sua capacidade de 

diferenciação em osteoblastos, adipócitos e condrócitos e foram caracterizadas 

imunofenotipicamente por citomeria de fluxo conforme descrito a seguir.  

 

3.3.1 Diferenciação adipogênica 

 

As células na terceira passagem foram cultivadas em meio de indução 

adipogênica, hMSC Differentiation Bulletkit (Lonza, Walkersville, MD, EUA), a 37ºC 

em 5% de CO2 e 95% de ar umidificado. Realizou-se a troca de meio de cultura 

três vezes por semana, por vinte e um dias, e avaliou-se a diferenciação 

adipogênica pela coloração Oil Red O (Sigma-Aldich), que indicou a presença de 

gotículas lipídicas intracelulares identificada por imagens observadas em 

microscópio óptico (CK40, Olympus). 

 

3.3.2 Diferenciação osteogênica 

 

As células na terceira passagem foram cultivadas em meio de indução 

osteogênico, hMSC Differentitation Bulletkit (Lonza, Walkersville, MD, EUA) a 37ºC 

em 5% de CO2 e 95% de ar umidificado. As culturas foram mantidas por vinte e um 

dias e substituiu-se o meio de cultura três vezes por semana. A diferenciação 

osteoblastica foi confirmada pela coloração Alizarina red S (Sigma-Aldich), que 

indicou a deposição mineral na cultura celular identificada por imagens visualizadas 

em microscópio óptico (CK40, Olympus). 

 

3.3.3 Diferenciação condrogênica 

 

Células na terceira passagem foram cultivadas em meio de indução 

condrogênico, hMSC Differentiation Bulletkit (Lonza, Walkersville, MD, EUA) a 37ºC 
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em 5% de CO2 e 95% de ar umidificado. Realizou-se a troca do meio de cultura 

três vezes por semana em um período de vinte e um dias. A diferenciação 

condrogênica foi avaliada pela coloração com Alcian-blue, que demonstrou a 

deposição mineral na cultura celular por imagens analisadas em microscópio óptico 

(CK40, Olympus). 

 

3.3.4 Caracterização das CTDA  

 

Os marcadores de superfície das CTDA do rato foram avaliados por 

citometria de fluxo, que é a técnica utilizada para quantificar, avaliar e classificar 

células suspensas em meio líquido sob um determinado fluxo. As análises 

imunofenotípicas foram realizadas pela marcação de 1x106 CTDA expandidas. As 

células foram incubadas com vários anticorpos monoclonais conjugados com 

fluorocromos contra os seguintes antígenos: CD90 (conjugado com PE; BD 

Pharmingen), CD29 (conjugado com PE; BD Pharmingen); CD34 (conjugado com 

PE; BD Pharmingen), CD45 (PerCP conjugado; BD Pharmingen), CD14 (conjugado 

com FITC; BD Pharmingen) e CD19 (conjugado com FITC; BD Pharmingen). Todas 

as incubações foram realizadas à temperatura ambiente por 30 min, na ausência 

de luz. Utilizou-se anticorpos de mesma classe isotípica (BD Pharmingen) para 

controle. Após a incubação, as células foram lavadas com PBS e fixadas com PBS 

contendo 1% de paraformaldeído. As análises quantitativas foram determinadas 

pelo citômetro de fluxo FACSCalibur e o software FlowJo (FlowJo, Ashland, OR, 

EUA).   

 

3.4 LESÕES TÉRMICAS E TRANSPLANTE DAS CTDA 

 

Para a realização do trabalho formou-se dois grupos compostos por onze 

ratos Wistar, em que se estabeleceram lesões térmicas semelhantes em todos os 

animais, tanto do Grupo Controle (GC) quanto do Grupo Experimento (GE). As 

lesões foram realizadas com o mesmo mecanismo, ou seja, pelo aquecimento de 

uma placa de cerâmica a 100° Celsius, adaptada na extremidade distal do ferro de 

soldar de uma estação analógica de solda. Para efetuar as queimaduras deixou-se 

a cerâmica em contato com a pele do animal pressionado apenas pelo peso do ferro 
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de soldar em posição perpendicular por trinta segundos, tempo suficiente para 

determinar uma queimadura de espessura total da pele nos limites da superfície de 

placa (MEYER e SILVA, 1999). As bolsas adiposas do rato Wistar doador, após as 

etapas de separação e cultivo, forneceram as CTDA que foram transplantadas nos 

animais do GE. Efetuou-se o transplante das CTDA em duas etapas, sendo que 

uma ocorreu instantes após à realização das lesões térmicas e a outra, quatro dias 

mais tarde, correspondendo a fase inflamatória e proliferativa, respectivamente. O 

término do experimento com a realização da obtenção cirúrgica do material de 

amostra cicatricial, ocorreu no décimo quarto dia, quando as amostras do tecido 

cicatricial das queimaduras ao laboratório para efetuar a avaliação citométrica, 

histoquímica e imunofluorescência. 

 

3.4.1 Preparo dos animais para o experimento 

  

Os ratos receberam água e ração padrão (Nuvilab CR1® - Nuvital Nutrientes 

S/A) ad libitum e foram mantidos com a temperatura ambiente controlada entre 18 

e 22º Celsius nas condições próprias de umidade do ambiente com controle cíclico 

de luz e escuridão a cada doze horas.  Foram utilizadas seis gaiolas de polipropileno 

com 35x40x40 centímetros de dimensão. Tanto o grupo controle (GC) como o grupo 

experimento (GE) com onze animais cada, foram etiquetados para identificação e 

mantidos sob as mesmas condições. Cada gaiola das seis utilizadas, locaram 

grupos de quatro animais.   

 

3.4.2 Procedimento anestésico l 

  

Todos os animais do GC e do GE permaneceram em jejum, prévio ao 

procedimento, por seis horas da ração padrão e duas horas de água, e foram 

submetidos à anestesia geral com aplicação intramuscular de Ketalar® na dose de 

50mg/Kg e Virbaxyl 2%® na dose de 5mg/Kg. Os procedimentos somente foram 

iniciados após a confirmação da imobilidade ao estímulo álgico, desta forma a 

suposição da inconsciência e da analgesia adequada, e esta anestesia profunda 

permaneceu até o término da cirurgia. Todos os ratos foram colocados em decúbito 

lateral direito, sobre uma mesa cirúrgica recoberta por um campo esterilizado. Não 
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foi utilizado nenhum método de fixação dos animais, os mesmos permaneceram 

imobilizados pelo próprio efeito dos anestésicos. Realizou-se a tricotomia do flanco 

esquerdo, desde a borda inferior dos arcos costais até a região anterior da coxa 

esquerda, com lâmina de aço inoxidável Gilette®. Em seguida, utilizou-se uma 

cédula quadrada de cerâmica com 220mm de extensão de cada um dos lados e 

uma caneta Sharpie® com tinta preta. Colocou-se a cédula no flanco esquerdo a 

uma distância de 80mm da borda inferior do último arco costal com um dos lados 

paralelo à linha mediana do abdome (Figura 2).  

 

Figura 2 – Rato anestesiado com a cerâmica para a marcação da queimadura 

 
 Fonte: O autor (2016). 

 
 

Realizou-se a marcação com a tinta da caneta Sharpie® percorrendo toda a 

extensão dos lados cerâmica, que determinou um quadrado com área de 484mm². 

Utilizou-se para a confecção das lesões térmicas, uma estação de solda (HK-936B® 

- Hikari) com controle analógico da temperatura entre 200 e 480° Celsius. Adaptou-

se na extremidade metálica de ferro uma cédula de cerâmica quadrada com 

484mm² de área, idêntica à utilizada nas demarcações cutâneas. Estipulou-se a 

temperatura da base da cerâmica em 100°C, que foi a superfície que ficou 

diretamente em contato com a pele. Para alcançar a temperatura desejada na 

cédula de cerâmica, manteve-se a estação de solda com temperatura constante em 

250° Celsius. Controlou-se a temperatura da superfície da cédula de cerâmica, com 

um termômetro digital infravermelho com mira laser (MT-320® – Minipa) (Figura 3). 
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                         Figura 3 – Controle da temperatura da cerâmica  

              
  Fonte: O autor (2016). 

     Nota:   Área da pele demarcada para a lesão térmica 
(A). Mira laser do Termômetro digital MT-320® 
apontada para a cerâmica acoplada à estação 
de solda HK-936B® (B).  

     

No momento em que a temperatura havia alcançado 100° Celsius, 

posicionava-se o dispositivo verticalmente sobre a pele demarcada (Figura 4). 

              Figura 4 – Realização da queimadura   

Fonte: Autor (2016).                
Nota:  Posicionamento   do   ferro   de  solda  com  a                                                                           
   de  cerâmica  durante  a  queimadura (A).  

B 

A 

A 
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Apenas com a pressão de sua própria massa equivalente a 54g, por um 

período de trinta segundos, para estabelecer a queimadura de espessura total da 

pele com uma área de 484mm2                            

 

3.4.3 Transplante das CTDA na fase inflamatória 

 

Apenas os animais do GE receberam transplante das CTDA, no início da 

fase inflamatória da cicatrização, mas para não transplantar as CTDA na região 

queimada ainda aquecida, monitorizou-se a temperatura do local até desaquecer. 

Utilizou-se o termômetro MT-320®, para determinar a temperatura da pele, 

imediatamente após a queimadura e neste instante detectou-se uma temperatura 

em torno de 54° Celsius. Nos próximos cinco minutos, a cada 30 segundos, 

monitorizou-se o resfriamento cutâneo até que a temperatura retornasse aos 35° 

Celsius, que correspondia a temperatura prévia ao aquecimento (Figura 5).  

   

  Figura 5 – Controle da temperatura da pele do rato após a queimadura

 
Fonte: O autor (2016).                                                                                              
Nota: Superfície de pele do rato queimada com a mira laser do                                                                          
     termômetro digital MT-320® (A).     
                                            

    

Neste momento, o animal que permanecia sob o efeito de anestesia geral 

profunda, foi submetido ao procedimento de transplante das CTDA. Após a 

A 
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dissociação enzimática as CTDA foram acondicionadas em quarenta e quatro 

seringas de 1 ml, contendo em cada uma delas 0,8x106 CTDA, sendo que cada 

animal recebeu o volume de quatro seringas, totalizando 3,2x106 CTDA. A área 

queimada com uma superfície quadrada de 484mm2, ou seja, cada lado demarcado 

com 220mm de extensão.         

  Mediu-se perpendicularmente, a partir das linhas de cada lado do 

quadrado, uma distância de 0,5cm para fora de sua superfície interna. Destes 

pontos, traçou-se linhas pontilhadas paralelas aos lados do quadrilátero e assim 

formou-se um novo quadrado maior com lados de 320mm. Nesta nova demarcação 

da pele, dividiu-se a extensão de cada lado do quadrado em cinco pontos 

separados a uma distância de 8mm para efetuar o transplante das CTDA. 

  As quatro seringas de 1ml acopladas em uma agulha 13x0,38mm, foram 

previamente preparadas em condições assépticas e depositadas em campo 

esterilizado preenchidas com 1ml do líquido veiculador contendo as 0,8x106 CTDA. 

Introduziu-se a agulha, exatamente nos pontos demarcados, direcionando-a em 

plano intradérmico ao ponto subsequente até alcançá-lo com a extremidade da 

agulha (Figura 6).  

      Figura 6 – Transplante de CTDA

 
Fonte: O autor (2016).           
Nota:  Seringas contendo CTDA (A). Transplante das CTDA nos ratos do GE (B). 
  

 

B 

A 
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Durante o lento retorno da agulha pela linha de 8mm que separavam os 

pontos, empreendeu-se uma leve pressão ao êmbolo da seringa, para executar o 

transplante de 0,25ml da solução contendo as CTDA em plano intradérmico. 

Executou-se este procedimento quatro vezes até completar 1ml em cada lado, 

assim ao final do transplante administrou-se um total de 4ml, ou seja, 3,2x106 

CTDA em cada rato Wistar. 

 

 

3.4.4 Recuperação pós procedimento anestésico-cirúrgico l 

 

  

Os animais do GC e do GE foram acompanhados na recuperação do 

procedimento anestésico-cirúrgico por seis horas, a deambulação e a ingestão de 

alimentos foram os critérios considerados na recuperação. Administrou-se no 

subcutâneo, para analgesia pós-operatória, o opióide do cloridrato de tramadol 

(Tramal® - Aché) na dose de 5mg/Kg.  

Após a recuperação anestésica, os ratos retornaram para suas gaiolas e 

continuaram a receber água e ração Nuvilab CR1® ad libitum e foram mantidos 

com a temperatura ambiente controlada entre 18 e 22º Celsius nas condições 

próprias de umidade do ambiente com controle cíclico de luz e escuridão a cada 

doze horas.           

 

3.4.5 Procedimento anestésico ll 

  

Ao quarto dia após a realização das queimaduras, repetiu-se para os animais 

do GE e do GC todos os procedimentos descritos no procedimento anestésico l, 

para a obtenção de anestesia profunda e segura para a realização dos 

procedimentos cirúrgicos. 

 

        3.4.6 Transplante das CTDA na fase proliferativa. 

  

         Novamente, os animais foram colocados em decúbito lateral direito, sobre 

uma mesa cirúrgica recoberta por um campo esterilizado sem nenhum método de 

fixação. Realizou-se a mensuração da área queimada de cada animal, pela 
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constatação em milímetros da maior distância existente entre os lados opostos, os 

quais foram multiplicados obtendo-se a área. Estas medidas foram obtidas, 

utilizando-se um paquímetro digital com régua analógica (Paquímetro Digital 

Plástico 150mm PPV 1506® - Vonder) pela conferência da coincidência exata entre 

a escala milimétrica e o dado digital demonstrado no visor do aparelho (Figura 7). 

 

                                          Figura 7 – Mensuração da área cicatricial  

 
Fonte: O autor (2016). 
Nota: Paquímetro Digital Plástico 150mm PPV 1506® (A).                                                              
           Tecido cicatricial no quarto dia de evolução das                            
           queimaduras (B). 

 
 

Em seguida, apenas nos onze animais do GE, realizou-se o segundo 

procedimento de transplante das CTDA. Após a dissociação enzimática, as CTDA 

foram acondicionadas em quarenta e quatro seringas de 1 ml, contendo em cada 

uma delas 0,8x106 CTDA, sendo que cada animal recebeu o volume de quatro 

seringas, totalizando 3,2x106 CTDA. Utilizou-se para a demarcação uma caneta 

Sharpie® com tinta preta e a mesma cerâmica utilizada para a realização das 

queimaduras. A superfície quadrada da cerâmica de 484mm2, ou seja, cada lado 

com 220mm de extensão, resultava em uma área que transpassava os limites das 

bordas das queimaduras, pois naquele momento já havia uma contração no tecido 

cicatricial. Em cada lado do quadrado traçou-se linhas pontilhadas e dividiu-se a 

extensão de cada lado do quadrado em quatro pontos separados a uma distância 

A 

B 
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de 73mm para efetuar o transplante das CTDA.      

  As quatro seringas de 1ml acopladas em uma agulha 13x0,38mm, foram 

previamente preparadas em condições assépticas e depositadas em campo 

esterilizado preenchidas com 1ml do líquido veiculador contendo as 0,8x106 CTDA. 

Introduziu-se a agulha, exatamente nos pontos demarcados, direcionando-a em 

plano intradérmico ao ponto subsequente até alcançá-lo com a extremidade da 

agulha. Durante o lento retorno da agulha pela linha de 73mm que separavam os 

pontos, empreendeu-se uma leve pressão ao êmbolo da seringa, para executar o 

transplante de 0,33ml da solução contendo as CTDA em plano intradérmico. 

Executou-se este procedimento por três vezes em cada lado, ou seja, 1ml em cada 

lado totalizando 4ml, ou seja, 3,2x106 em cada rato Wistar.   

   

3.4.7 Recuperação pós procedimento anestésico-cirúrgico ll  

   

O acompanhamento e os cuidados na recuperação dos animais do GC e do 

GE, ocorreu de forma similar ao primeiro procedimento anestésico-cirúrgico.  

 

3.4.8 Procedimento anestésico lll 

 

Ao sétimo dia após o procedimento da realização das queimaduras, repetiu-

se para os animais do GC e GE todos os procedimentos descritos no procedimento 

anestésico l, para a obtenção de anestesia profunda e segura.   

   

        3.4.9 Mensuração das áreas queimadas 

  

         Todos os ratos do GC e do GE foram colocados em decúbito lateral direito, 

sobre uma mesa cirúrgica recoberta por um campo esterilizado sem nenhuma 

fixação. Realizou-se a mensuração da área queimada de cada animal, pelo mesmo 

método utilizado no quarto dia de evolução das queimaduras.  
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3.4.10 Recuperação pós procedimento anestésico-cirúrgico lll 

 

O acompanhamento e os cuidados na recuperação dos animais do GC e do 

GE, ocorreu de forma similar aos procedimentos anestésico-cirúrgicos anteriores. 

 

3.5 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Os ratos do GC e do GE permaneceram no biotério por mais sete dias, 

portanto no decimo quarto dia após o primeiro procedimento foram sacrificados com 

uma injeção intraperitoneal de 50mg do barbitúrico tiopental (Sodium Thiopental® - 

Abbott Laboratories), diluído na concentração de 25mg/ml. A seguir os animais 

foram colocados em decúbito lateral direito, sobre uma mesa cirúrgica recoberta 

por um campo esterilizado. Realizou-se a mensuração da área queimada de cada 

animal, pelo mesmo método utilizado no quarto dia e no sétimo de evolução das 

queimaduras com o Paquímetro Digital Plástico 150mm PPV 1506®. O fragmento 

de pele em processo de cicatrização da queimadura foi cuidadosamente retirado de 

cada animal utilizando lâmina de bisturi número 15 para incisar a pele e realizar a 

exérese do material de necropsia. As margens foram demarcadas, utilizando-se 

novamente da cédula quadrada de cerâmica com 220mm de extensão em cada um 

dos lados e uma caneta Sharpie® com tinta preta (Figura 8). 

 

                          Figura 8 – Obtenção da amostra tecidual 

       
        Fonte: O autor (2016). 
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 A amostra retirada foi lavada em solução fisiológica para a remoção do 

sangue presente na superfície (Figura 9).  

 

                                      Figura 9 – Amostra tecidual 

                       
                              Fonte: O autor (2016). 

 

Em seguida, os espécimes foram acondicionados em frascos contendo 

formalina tamponada a 10% (Biotec®, Pinhais, Brasil) por 48 horas. Após este 

período os fragmentos foram transferidos para cassetes devidamente identificados 

e encaminhados ao Laboratório de Patologia Experimental. O processo de reparo 

tecidual foi avaliado através de cortes histológicos corados com Hematoxilina & 

Eosina (H&E), Tricrômio de Masson e por imunofluorescência.     

             

3.6  AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

3.6.1 Avaliação da epiderme e da derme  

 

Utilizou-se a coloração com H&E para verificar a presença e a quantidade 

das estruturas que participaram da inflamação e do evento reparador nas regiões 

da derme e hipoderme, incluindo o infiltrado inflamatório, os vasos sanguíneos e 

vasos linfáticos. 

A técnica aplicada consistiu da desparafinização dos cortes histológicos em 

xilol (Labmaster®, Pinhais, Brasil) aquecido por 5 min (três vezes), hidratação em 

álcool 99% (Labmaster®, Pinhais, Brasil) por 1 min (três vezes) e lavagem em água 
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corrente por 5 min. Os cortes de pele foram corados com Hematoxilina de Harris 

(Laborclin®, Pinhais, Brasil) por 8 min, lavados novamente em água corrente por 5 

min, corados com Eosina (Nuclear®, Diadema, Brasil) por 6 min e lavados 

novamente em água corrente. Os cortes foram desidratados em álcool 95%, 99% 

(três vezes) e xilol (três vezes) por 1 min cada. Para finalizar as lâminas foram 

seladas com resina adesiva Histolan (Labmaster®, Pinhais, Brasil) e lamínula de 

vidro (EasyPath®, São Paulo, Brasil).  

A análise da inflamação e do reparo no processo de cicatrização foi realizada 

por dois avaliadores e adaptada de Mehrvarz et al. (2017). As amostras coradas 

com H&E foram digitalizadas no escâner de lâminas Axio Scan.Z1 (Zeiss®, 

Oberkochen, Alemanha), na objetiva de 20x, que forneceu imagens digitais de alta 

resolução dos cortes histológicos. As imagens foram processadas no software ZEN 

Lite®, no aumento de 5% e 100%. Os campos selecionados na área da lesão 

térmica foram salvos, individualmente, de acordo com as avaliações estabelecidas 

(Apêndice 1). 

 

                3.6.2 Avaliação da deposição de colágeno 

 

Utilizou-se a coloração com tricrômio de Masson para avaliar a deposição de 

colágeno na área queimada. Para a realização desta técnica foi utilizado o kit 

comercial tricrômio de Masson (cat. EP-11-20013) (EasyPath®, São Paulo, Brasil), 

conforme instruções do fabricante. 

As lâminas foram desparafinizadas em xilol por 5 min (duas vezes), 

hidratadas em álcool 99% por 1 min (duas vezes), 95% e 70% por 1 min cada, e 

lavadas em água destilada por 5 min. Em seguida, os cortes histológicos foram 

incubados com uma solução contendo hematoxilina férrica de Weiger por 10 min, 

lavados com água destilada, incubados com fucsina por 4 min, lavados novamente 

em água destilada, incubados com ácido fosfomolíbdico por 5 min e azul de anilina 

por 5 min. As lâminas foram lavadas em água destilada e desidratadas em álcool 

por 1 min 95% (três vezes), 99% por 1 min (duas vezes) até o xilol por 5 min (duas 

vezes). Por fim, as lâminas foram seladas com resina adesiva Histolan e lamínula 

de vidro. 
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As amostras coradas pelo Tricrômio de Masson foram digitalizadas no 

escâner de lâminas Axio Scan.Z1 (Zeiss®, Oberkochen, Alemanha), na objetiva de 

20x, que forneceu imagens digitais de alta resolução dos cortes histológicos. As 

imagens foram processadas no software ZEN Lite®, no aumento de 5% e 100%. Os 

campos selecionados na área da lesão térmica foram salvos, individualmente, de 

acordo com as avaliações estabelecidas (Anexo 2).  

 

3.6.3 Avaliação dos vasos linfáticos 

 

Utilizou-se para a identificação dos vasos linfáticos na região da queimadura 

os critérios morfológicos em lâminas coradas por H&E e a marcação com o 

anticorpo policlonal LYVE-1 (receptor de ácido hialurônico endotelial de vaso 

linfático-1) (cat.: bs-1311R-A350) (Bioss Antibodies Inc.®, Woburn, USA), 

conjugado com a molécula fluorescente Alexa Fluor® 350, pela técnica de 

imunofluorescência direta adaptada de HWANG et al., (2011), em cortes 

histológicos de pele.  

As lâminas contendo os cortes foram acondicionadas em estufa aquecida a 

60ºC, por no mínimo uma semana, para evitar a perda dos cortes. As lâminas foram 

transferidas para o xilol por 5 min (três vezes) e em seguida para a solução de pré-

tratamento - reagente 1 (Cytocell Aquarius®, Cambridge, Reino Unido), em banho-

maria (Callmex®, Florianópolis, Brasil) aquecido em 85ºC. Quando a temperatura 

atingiu 90ºC, foram cronometrados 15 min.  

Após o resfriamento das lâminas por 40 min à T.A., as mesmas foram 

lavadas em água destilada por 3 min (duas vezes). Os cortes foram então cobertos 

com o reagente enzimático - reagente 2 por 10 min (Cytocell Aquarius, Cambridge, 

Reino Unido). As lâminas foram lavadas com tampão fosfato salina (do inglês, 

Phosphate Buffered Saline - PBS) (Gibco Invitrogen®, Carlsbad, USA) por 2 min 

(três vezes), etanol 70% por 2 min, etanol 85% por 2 min, etanol 100% por 2 min e 

PBS + Triton 0,05% (Sigma-Aldrich®, São Paulo, Brasil) por 5 min, para a 

permeabilização das membranas.       

  Na sequência foi realizado o bloqueio dos sítios inespecíficos em câmara 

úmida com albumina bovina 1% (do inglês, bovine serum albumin - BSA) (Sigma-

Aldrich®, São Paulo, Brasil) em PBS, por 1 h à T.A. Os cortes foram incubados com 
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o anticorpo LYVE-1 (diluição 1:50) com BSA 0,2% em PBS, overnight, à 4ºC. O 

controle negativo da reação recebeu apenas o diluente. No dia seguinte, as lâminas 

foram lavadas com PBS por 5 min (duas vezes). O corante nuclear NucGreen Dead 

488 (cat.: R37109) (Molecular Probes®, Itapevi, Brasil) foi diluído em PBS e 

adicionado nos cortes histológicos onde permaneceram por 15 min, à T.A. Em 

seguida foram lavados novamente com PBS por 5 min (duas vezes) e água 

destilada por 5 min. As lâminas foram então seladas com o meio de montagem 

Fluorescent Mounting Medium (Dako®, Carpinteria, USA) e lamínula de vidro.  

As imagens dos vasos linfáticos marcadas pela técnica de 

imunofluorescência, foram adquiridas pelo sistema LAS (Leica MICROSYSTEMS, 

Mannheim, Alemanha), nos filtros azul (LYVE-1), verde (núcleos celulares) e 

sobreposição desses nos aumentos 100x e 400x (Anexo 2).      

 

3.7 METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

 

Para averiguar a distribuição de normalidade das variáveis quantitativas foi 

aplicado o teste de D’Agostino. Para os dados paramétricos em condição de 

normalidade, como a área da queimadura, o infiltrado inflamatório, os vasos 

sanguíneos e linfáticos, utilizou-se o teste t de student para comparar as médias 

entre os grupos GC vs. GE. Os valores estão expressos em média ± desvio padrão.  

Na análise da deposição de colágeno utilizou-se o teste não-paramétricos de 

Mann-Whitney na comparação entre os grupos GC vs. GE. Os resultados estão 

expressos em média ± erro padrão.  

As análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism 

versão 5.03 para Windows (GraphPad, La Jolla, USA). Considerou-se significância 

resultados com p< 0,05 nas avaliações realizadas. 
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Todos os animais sobreviveram até o final do experimento, não 

apresentaram sinais de infecção ou rejeição ao transplante e as cicatrizes evoluíram 

bem.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS CTDA 

 

Após cinco dias do plaqueamento as células que aderiram ao plástico 

começaram a crescer e exibiram a morfologia fibroblastóide, que é umas das 

características comprobatórias das células-tronco mesenquimais nas passagens 

subsequentes (Figura 10). 

 

                           Figura 10 - Fotomicrografias das CTDA  

            
    Fonte: O autor (2016). 
    Nota:  CTDA com morfologia fibroblastóide na passagem 3. 

    Legenda:  Aumento de 40 x (A). Aumento de 200 x (B).  
     

 

 

4.1.1 Caracterização imunofenotípica das CTDA 

 

Na análise dos marcadores observou-se que foram positivos para expressão 

dos seguintes marcadores: CD90 (99,2%), CD29 (99,7%) e negativos para os 

seguintes: CD14 (0.39%), CD45 (0.46%), CD19 (0,28%) e CD34 (1,49%) 

comprovando pelas características fenotípicas que as células avaliadas eram CTDA 

(Gráfico 1). 

 

 

 

 

A B 

  



62  

  

Gráfico 1 – Caracterização imunofenotípica das CTDA 

 

                     
 

Fonte: O autor (2016). 
Nota: Histograma representativo da análise por citometria de fluxo dos marcadores de            

superfície da membrana de CTDA de rato na passagem 3.  
Legenda: O controle isotípico negativo (linha vermelha no histograma). 
  

             
 

4.1.2 Diferenciação das CTDA 

 

Para a avaliação das características funcionais e a comprovação da 

capacidade de diferenciação em múltiplas linhagens de células-tronco mesenquimais 

adultas, estas células foram marcadas nas colorações com Alizarin red S, Oil Red O 

ou Alcian Blue, quando as células foram cultivadas em meio osteogênico, 

adipogênico ou condrogênico, respectivamente. Verificou-se a diferenciação celular 

para células específicas adultas nos três meios de culturas utilizados (Figura 11).  

 

 

 

 

 

CD29 CD90 CD19 

CD45 CD34 
CD14 
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                 Figura 11 – Fotomicrografias das diferenciações das CTDA 

      
Fonte: O autor (2015). 
Nota:  Diferenciação Condrogênica (B, C) corada com Alcian Blue mostra a deposição 

de proteoglicanas e lacunas. Diferenciação Adipogênica (E, F) corada com oil 
red O mostra a presença de vacúolos ricos em lipídio. Diferenciação 
Osteogênica (H, I) corada com alizarina red S mostra a mineralização da matriz 
extracelular. Controles das culturas sem indução a diferenciação (A, D e G) são 
mostradas na primeira fileira de cada coluna de diferenciação. 

Legenda: Aumento: 200x e 400x.  
  

 

Após a verificação da aderência ao plástico, das características fenotípicas 

e da diferenciação celular, estes resultados em conjunto indicam que estas células 

têm caraterísticas fenotípicas e funcionais com características de CTDA.    

  

4.2 AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA   

  

4.2.1 Extensão da queimadura 

 

Obteve-se a área do tecido cicatricial das queimaduras nos dias quatro, sete 

e catorze, pela mensuração em centímetros da maior distância existente entre os 

lados opostos, os quais foram multiplicados obtendo-se a área (Quadro 1). 
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                                     Quadro 1 - Áreas Cicatriciais do GC e do GE no dia 4, 7 e 14 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
               Legenda: Áreas em milímetros (mm2).      

 

                      No quarto dia após este procedimento, os animais do GE não 

apresentaram diferença em relação ao GC (403,5 ± 71,48 vs. 403,7 ± 71,19 mm2, 

p = 0,995) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Área cicatricial da queimadura em ratos no dia quatro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
Nota:  O GE não apresentou redução significativa na extensão da 

queimadura no quarto dia, quando comparado ao GC (p = 
0,995). 

 

 
No sétimo dia, é possível notar redução da área queimada em ambos os 

grupos, porém ainda não se observou diferença entre o GE e o GC (382,5 ± 61,61 

vs. 369,2 ± 76,94 mm2, p = 0,674) (Gráfico 3).  

 

          GC-áreas        GE-áreas     

Wistar Dia 4 Dia 7 Dia 14 Wistar Dia 4 Dia 7 Dia 14 

l 382,43 335,38 249,82 l 278,14 235,62 196,94 

ll 581,39 559,53 403,76 ll 391,23 353,95 313,37 

lll 486,51 460,75 406,07 lll 558,72 490,68 418,44 

lV 461,05 434,40 389,23 lV 387,79 340,12 259,86 

V 373,37 318,56 287,03 V 408,00 356,00 284,67 

Vl 348,45 315,38 292,28 Vl 463,84 405,66 337,05 

Vll 283,63 248,17 170,33 Vll 490,57 427,41 345,93 

Vlll 310,86 284,74 255,11 Vlll 442,85 406,72 252,95 

lX 461,28 435,89 401,90 lX 378,48 339,51 191,30 

X 488,63 446,49 401,44 X 487,68 431,12 352,64 

Xl 441,08 411,99 350,22 Xl 306,71 273,88 218,31 
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              Gráfico 3 – Área cicatricial da queimadura em ratos no dia sete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: O autor (2017). 
Nota: O GE não apresentou redução significativa na área da 

queimadura no dia 7, quando comparado ao GC (p = 0,674).  

 

No entanto, no décimo quarto dia após lesão, os animais do GE, que 

receberam CTDA, tiveram redução significativa na área da queimadura quando 

comparados ao GC (275,3 ± 61,01 vs. 343,7 ± 65,70 mm2, p = 0,027) (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Área cicatricial da queimadura em ratos no dia catorze 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
Nota:  O GE apresentou redução significativa na área da queimadura 

no dia 14, quando comparado ao GC (p = 0,027).  
 
 

Avaliou-se a área da queimadura pareada, entre os animais do mesmo 

grupo, considerando o dia 14 vs. o dia zero. Nesse sentido, tanto o grupo GC 
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apresentou diminuição na área analisada (343,7 ± 65,70 vs. 484,0 ± 0,0 mm2, p < 

0,0001) quanto o GE (275,3 ± 61,01 vs. 484,0 ± 0,0 mm2, p < 0,0001). Apesar da 

melhora observada em ambos os grupos no último dia de avaliação, o tratamento 

com CTDA revelou redução significativa da extensão da área lesada nos animais 

do grupo GE em relação ao GC (275,3 ± 61,01 vs. 343,7 ± 65,70, p = 0,027) (Gráfico 

5). 

 

                          Gráfico 5 – Comparação da queimadura no dia zero e no dia catorze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2017). 
Nota:  O GC e o CE reduziram suas áreas significativamente (p = 

0,0001) no dia 14, porém com diferença entre os grupos (p 
= 0,027). 

 
 

  
4.2.2 Infiltrado inflamatório 

 

A presença do infiltrado inflamatório no local da lesão não indicou diferença 

significativa quando comparados os animais do GE em relação ao GC, na área 1 

que representa o limite entre a epiderme e a primeira porção da derme (127,3 ± 

92,34 vs. 133,3 ± 81,04, p = 0,868), na área 2 que se refere à região central da 

derme (33,55 ± 15,08 vs. 35,67 ± 18,56, p = 0,768) e na área 3 que indica a 

hipoderme (19,55 ± 8,02 vs. 22,67 ± 8,56, p = 0,378) (Gráfico 6). 

 

* 

* * 
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Gráfico 6 - Intensidade do infiltrado inflamatório no local da queimadura nas áreas 1,2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
Nota: Não se evidenciou diferenças significativas na área 1 

(p = 0,868), na área 2 (p = 0,768) e na área 3 (p = 
0,378).  
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  O infiltrado inflamatório predominou entre a epiderme e a primeira porção 

da derme, tanto no GE como no GC (Figura 12). 

 

 

     Figura 12 – Fotomicrografias do infiltrado inflamatório na queimadura pelo H&E 

    
Fonte: O autor (2016). 
Nota: GC (A). GE (B). Não houve diferença na quantificação de células 

inflamatórias (*) entre os grupos do estudo no limite 
derme/epiderme.  

Legenda: Aumento: 200x, zoom: 100%. 

 
 

4.2.3 Vasos sanguíneos 

 

 

A quantificação dos vasos sanguíneos distribuídos nas regiões superficial, 

média e inferior da derme não demonstrou diferença estatística entre os grupos GE 

e GC (4,96 ± 2,11 vs. 4,43 ± 2,21, p = 0,563) (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Distribuição dos vasos sanguíneos na queimadura     

 
Fonte: O autor (2017). 
Nota: A média obtida entre os grupos não revelou diferença na    

avaliação. Os resultados são expressos em média ± 
desvio padrão, p = 0,563. 

 

Comparação no H&E da quantidade de vasos sanguíneos no tecido 

cicatricial ao décimo quarto dia de evolução da queimadura (Figura 13). 

 

         Figura 13 – Fotomicrografias dos vasos sanguíneos na queimadura pelo H&E 

          
Fonte: O autor (2016). 
Nota:   GC (A). GE (B). Os grupos não apresentaram 

diferença na quantificação dos vasos sanguíneos (*). 
Legenda: Aumento: 200x, zoom: 100%. 
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4.2.4 Vasos linfáticos 

 

Comparação no H&E da quantidade de vasos sanguíneos no tecido 

cicatricial ao décimo quarto dia de evolução da queimadura (Figura 14). 

 
 
        Figura 14 – Fotomicrografias dos vasos linfáticos na queimadura pelo H&E 

      
Fonte: O autor (2016). 
Nota:  O GE (B) apresentou quantitativamente um menor                

número de vasos linfáticos (*) que o grupo GC (A).  
Legenda: Aumento 200x, zoom: 100%. 

 

A presença dos vasos linfáticos distribuídos nas regiões superficial, média e 

inferior da derme demonstrou redução significativa nos animais do grupo GE, que 

receberam tratamento com CTDA, em comparação com os do grupo GC, que não 

foram tratados (2,61 ± 2,81 vs. 6,20 ± 4,09, p = 0,0346) (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Distribuição dos vasos linfáticos na queimadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: O autor (2017).                
Nota: Os dados demonstraram diminuição significativa no 
grupo GE comparado ao GC. Os resultados são expressos 
em média ± desvio padrão, p = 0,0346. 
 

Estes dados foram confirmados pela marcação com o anticorpo LYVE-1, 

através da técnica de imunofluorescência (Figura 15). 

 

                 Figura 15 – Fotomicrografias dos vasos linfáticos na queimadura pelo LYVE-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

        Fonte: O autor (2017). 
        Nota:  Diferença quantitativa de vasos linfáticos (Seta) entre o GC (A) e o GE (B). 

 

4.2.5 Deposição de colágeno 

 

No local da queimadura houve intensa deposição de colágeno dos animais 

do grupo GE, que foram submetidos ao tratamento com CTDA, quando 

* 

A B 

↓
 

↓
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comparados aos não tratados do grupo GC (2,2 ± 0,29 vs. 1,0 ± 0,21, p = 0,009) 

(Gráfico 9).  

     Gráfico 9 - Deposição de colágeno na queimadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017). 
Nota: Os dados demonstraram aumento significativo 
no grupo GE comparado ao GC. Os resultados são 
expressos em média ± desvio padrão, p = 0,0346. 

 

Em relação aos escores, houve predominância de síntese de colágeno leve 

no GC (50%) e intenso no GE (45,45%) (Gráfico 10). 

 

         Gráfico 10 - Deposição de colágeno na queimadura com seu escore 

 
Fonte: O autor (2017). 
Nota: Observa-se intensa síntese de colágeno no GE, enquanto no GC a 
maioria apresentou deposição leve de colágeno na queimadura. Os 
resultados são expressos em porcentagem (%). 
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Comparação da intensidade da deposição de colágenos no tecido cicatricial 

ao décimo quarto dia de evolução da queimadura no método histoquímico tricrômio 

de Masson (Figura 16). 

 

       Figura 16 – Fotomicrografias da deposição de colágeno pelo tricrômio de Masson  

                    
Fonte: O autor (2016). 
Nota: O GE (B) apresentou maior intensidade de fibras colágenas que o   

GC (A).   
Legenda: Aumento: 200x, zoom: 5%. 
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5.1 MODELO ANIMAL  

 

Ratos são frequentemente utilizados em estudos pré-clínicos para 

verificação da eficácia terapêutica de tratamentos propostos. As vantagens 

preponderantes para sua escolha são: processo cicatricial acelerado, padronização 

racial, pequeno porte, custo reduzido e disponibilidade. Abdullahi et al (2014) 

explicaram que os modelos animais são necessários para desvendar mecanismos 

patológicos das queimaduras em relação aos aspectos moleculares, celulares e 

para a observação dos efeitos de novas terapêuticas, como nesta pesquisa na qual 

utilizaram-se as CTDA para verificação de sua influência no processo cicatricial de 

queimaduras. Além disso, o fato de que o rato possui um sistema imunológico 

eficiente, baixa mortalidade e cicatrização rápida excelente para evidenciar as vias 

de sinalização envolvidas na cicatrização determinaram a escolha deste animal 

nesta pesquisa.         

 Todavia a pele do rato não é igual à pele humana, conforme Abdullahi et al 

(2014) descreveram, o rato possui como vantagem a elasticidade da pele que é 

pouco aderida às estruturas subjacentes e de possuir o paniculus carnosus, que é 

uma camada muscular fina no subcutâneo, capaz de contrair-se aproximando os 

bordos das lesões e diminuindo a área cicatricial. Para diminuir estas vantagens da 

cicatrização do rato em relação à humana, considerou-se Dorsett-Martin (2004), 

que havia verificado em superfícies queimadas maiores que 400mm2 uma perda 

deste mecanismo de contração e Wong et al (2011), que relataram a inibição da 

função do panniculus carnosus em queimaduras profundas possibilitando uma 

evolução mais semelhante à da pele humana, desta forma optou-se nesta pesquisa 

pela realização de queimaduras com área de 484mm2 que acometeram toda a 

espessura da pele. 

A SVF contém CTDA, células-tronco hematopoiéticas, células endoteliais, 

pré-adipócitos, fibroblastos e leucócitos. Conforme Huang; Burd (2012), as CTDA 

podem ser isoladas por se aderirem ao plástico e se expandirem em meio de cultura 

com potencialidade para a utilização em queimaduras pela melhora da cicatrização 

e pela facilitação da regeneração da pele. O tecido adiposo subcutâneo do rato 

Wistar é escasso, por isso não foi possível obter uma quantidade suficiente de 

células viáveis para cultivo celular por lipoaspiração, desta forma neste trabalho 
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obteve-se o tecido adiposo para o cultivo celular das CTDA, pela realização de uma 

laparotomia com incisão longitudinal para ressecção cirúrgica dos depósitos 

adiposos nas áreas retroperitoneal, perirrenal e inguinal, para esta decisão 

considerou-se a publicação de Karimi et al (2014) e o relato de Yoshida et al (2015), 

que obteve 3,13 g de tecido adiposo intra-abdominais e inguinais em ratos. 

A morte dos animais teve como premissa a ausência de sofrimento e dor, 

embasado por esta recomendação ética nesta pesquisa foi utilizado o Sodium 

Thiopental®, pois de acordo com Andrade (2002), os barbitúricos são considerados 

a melhor maneira para executá-la. Este autor preconiza a administração 

endovenosa pela rapidez do efeito, mas aceita outras vias como possibilidades para 

serem utilizadas, neste caso a dose precisa ser triplicada, como nesta pesquisa 

onde utilizou-se a via intraperitoneal para a execução da dose letal.  A dose habitual 

para produzir os efeitos de anestesia geral, segundo Schanaider (2004) varia entre 

10 e 40mg/Kg; como o peso dos ratos nesta pesquisa oscilou entre 250 a 280g, foi 

utilizado para a morte dos animais 50mg de Sodium Tiopental® pela via 

intraperitoneal. 

 

5.2 QUEIMADURAS 

 

As queimaduras, conforme explicou Dorsett-Martin (2004), podem ser 

executadas pelo contato da pele do animal com materiais aquecidos ou soluções 

escaldantes, sempre sob anestesia geral com agentes venosos ou inalatórios, 

como efetuou-se neste estudo em que as queimaduras foram realizadas com uma 

placa de cerâmica aquecida sob anestesia geral venosa com Ketalar® associada à 

Virbaxyl 2%®  A necessidade de uma anestesia profunda e segura, que mantenha 

os reflexos protetores das vias aéreas e a estabilidade hemodinâmica, determinou 

em concordância com Schanaider (2004) a escolha do Ketalar® que é um forte 

analgésico, além de produzir intensa anestesia dissociativa sem que ocorra a perda 

de reflexos protetores, associado ao Virbaxyl 2%®  que mantem a imobilidade do 

animal.  A dose preconizada para o Ketalar® varia de 15 a 100mg/Kg, enquanto 

que a dose do Virbaxyl 2%® varia de 3 a 10 mg/Kg, ou seja, uma dose terapêutica 

ampla. Nesta pesquisa estipulou-se por doses intermediárias, assim os animais 

foram anestesiados com 50mg/Kg de Ketalar® e 5mg/Kg de Virbaxyl 2%® 
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intramuscular, que é uma dose semelhante a utilizada por Prasai et al (2017), em 

ratos Sprague-Dawley antes da realização de queimadura com 40 mg/kg de 

Cetamina com 5 mg/kg de Virbaxyl 2%®.  

As queimaduras geram complexos processos de dor devido a estimulação 

direta dos nociceptores da derme e da epiderme, que são transmitidos pelas fibras 

A e C para o corno dorsal da medula espinhal e modulados pelas vias descendentes 

cerebrais. Conforme Singer et al (2015) evidências demonstram que as 

queimaduras de espessura total mesmo com destruição das fibras nervosas, ainda 

assim ocorre percepção álgica, embora menos dolorosas que as queimaduras 

superficiais. Pela preocupação com o sofrimento dos animais no pós-operatório, 

mesmo que a dor possa ser minimizada pela lesão neural, optou-se nesta pesquisa 

pela realização da analgesia pós-operatória com o opióide Tramal® na dose de 

5mg/Kg administradas no subcutâneo.   

A padronização das queimaduras reduz os vieses de variabilidade das 

amostras. Venter et al (2015) descreveram que as características desejadas das 

queimaduras são alcançadas pela observação do tempo, da temperatura e a 

pressão de contato do objeto que determina a lesão. Os autores utilizaram um 

aparelho de solda com a ponta substituída por uma placa de alumínio com diâmetro 

de 23mm, controlaram a temperatura entre 60 e 80° Celsius com tempo de 

exposição de 10 segundos. Verificaram que as exposições a 80 °C determinaram 

queimaduras de terceiro grau até a região superficial do panniculus carnosus sob a 

pressão de contato exercida por 1Kg de massa, enquanto em temperaturas mais 

baixas as queimaduras foram mais superficiais. Arda et al (2017) relataram que as 

queimaduras provocadas em ratos, podem ser realizadas pelo contato do aço, 

alumínio, latão, ferro de solda com força de peso variável entre 85g a 100g 

aquecidas em temperaturas entre 60 e 200°Celsius por dez segundos. Embasados 

por estes autores e como neste trabalho a intenção era provocar queimaduras de 

espessura total, estendeu-se o tempo para trinta segundos com a temperatura em 

100°Celsius mantendo a força de peso constante do aparelho de soldagem com a 

placa de cerâmica dependurados em uma barra fixa, o que proporcionou 

queimaduras padronizadas nos dois grupos. 
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5.3 INFLUÊNCIA DAS CTDA 

 

Conforme explicam Suvik; Effendy (2012), a hematoxilina-eosina (HE) não é 

capaz de diferenciar alterações histopatológicas importantes no processo de 

cicatrização de feridas, como deposição de colágeno, mas em contrapartida o 

tricrômico de Masson pode diferenciar com clareza a morfologia das estruturas 

envolvidas na cicatrização e corar as fibras de colágeno na cor azul. Nesta pesquisa 

em concordância com estes autores observou-se com clareza a maior intensidade 

de fibroplasia no grupo que recebeu o transplante de CTDA, enquanto que a 

coloração H&E foi utilizada para quantificar o infiltrado inflamatório e os vasos 

sanguíneos e linfáticos. 

Para investigar inflamação, angiogênese e síntese de colágeno, Karimi et al 

(2014) prepararam as amostras com hematoxilina-eosina (H&E) e tricrômio de 

Masson, nas quais os resultados mostraram potenciais terapêuticos, porém sem 

diferenças estatísticas. Resultado semelhante a este trabalho em relação à 

inflamação e à angiogênese, mas discrepante em relação à síntese do colágeno, 

que nesta pesquisa mostrou diferença estatística significativa.   

         Conforme Tammela et al (2010), para identificar vasos linfáticos utiliza-se 

moléculas específicas da composição de suas próprias membranas, como o LYVE-

1, que é um dos marcadores endoteliais linfáticos mais específicos e amplamente 

utilizados. Shaupper et al (2016) definiram o LYVE-1, como um receptor de 

superfície celular que desempenha um papel nas junções intercelulares linfáticas, 

que também pode ser expresso nas células do fígado e do baço. Como esta 

pesquisa refere-se à cicatrização de queimaduras e Yan et al (2011) publicaram 

que o LYVE-1 é um marcador com uma coloração específica dos linfáticos capilares 

na derme, optou-se pela utilização desta imunofluorescência. 

Zaman et al (2014) relataram que existem investigações a respeito da 

biossegurança, das alterações morfológicas, da atividade da telomerase e da 

senescência. As alterações genéticas das MSC durante o cultivo celular, segundo 

Borgonovo et al (2015) pode torná-las suscetíveis à transformação neoplásica, 

portanto a integridade genômica precisa ser monitorada pela análise do cariótipo. 

Duscher et al (2016) relataram que as CTDA podem melhorar o processo cicatricial 

com segurança, tolerância e sem malignização. Conforme Hassan et al (2014) as 
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CTDA podem ser purificadas em culturas e criopreservadas por até seis meses com 

níveis moderados de senescência, porém em contraposição Riccobono et al (2014) 

relataram baixos níveis de senescência, estabilidade genética e morfológica. As 

CTDA segundo Orgun; Mizuno (2017) podem envelhecer durante passagens 

consecutivas, devido à baixa atividade da telomerase, levando à confusão de 

resultados em experimentos por transplante de células senescentes. Nesta 

pesquisa as células foram infundidas após a terceira passagem, que de acordo com 

as citações acima estas células não sofreriam alterações em sua estabilidade 

genética.    

 Como não é possível identificar as CTDA com apenas um antígeno e 

também porque nem todos os marcadores humanos estão disponíveis para ratos, 

os autores divergem nos marcadores que as elas expressam. Chavez-Munoz et al 

(2013) constataram que as CTDA expressam CD29, CD49, CD73, CD90, CD105, 

porém Uzun et al (2014) relatam que as CTDA expressam CD34, CD44, CD106, 

CD117, STRO-1, mas não expressam marcadores CD14, CD45, CD16, CD61 que 

são da linhagem hematopoiética e marcadores CD31, CD144 das células 

endoteliais, assim como Orgun; Mizuno (2017) também divergem em alguns 

marcadores identificando as CTDA como CD44, CD73, CD90 e CD105 e negativas 

para CD31 e CD45. Neste trabalho os marcadores de superfície das CTDA do rato 

foram confirmados por citometria de fluxo como positivos para expressão do CD29, 

CD90 e negativos para o CD14, CD19, CD34 e CD45.   

Os estudos experimentais, conforme Cerqueira et al (2016), apontam que a 

utilização de CTDA exógenas determina alterações distintas na cascata de eventos 

em cada fase cicatricial. Desta forma para obter ações peculiares, em detrimento ao 

momento cicatricial de fase distintas, neste trabalho realizou-se um transplante no 

início da fase inflamatória e um segundo transplante, na transição da fase 

inflamatória para a fase proliferativa, pois os benefícios do transplante de MSC 

dependem do momento, da quantidade e do local da infusão das células. Com 

relação a quantidade, Souza et al (2010) recomendam como ideal, que o número de 

células transplantadas seja entre 1x106 a 3x106. Em contrapartida, Bliley et al (2016) 

transplantou 6,8x106 CTDA após vinte e quatro horas da lesão constatando 

sobrevivência destas células até o vigésimo primeiro dia de evolução. Neste trabalho 

transplantou-se ao redor da queimadura 3,2x106 CTDA logo após as queimaduras e 
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mais 3,2x106 no quarto dia de evolução, com a intenção de promover as habilidades 

das CTDA em diferentes fases cicatriciais, o que se mostrou eficiente pelos 

resultados alcançados em relação à redução acentuada no tamanho da área 

cicatricial no período avaliado.       

 Em queimaduras a utilização de MSC autólogas obteve cicatrizações mais 

aceleradas, em relação à utilização de MSC alogênicas. Maranda et al (2017) 

justificam que as queimaduras são lesões agudas, nas quais a evolução temporal é 

relevante, desta forma as MSC alogênicos podem ser a única opção de 

disponibilidade imediata. Nesta pesquisa utilizou-se CTDA alogênicas para 

transplante, todavia deve-se considerar que em seres humanos, a partir de um 

mililitro do conteúdo obtido por lipoaspiração, pode-se obter até 1 bilhão de CTDA e 

expandi-las até sessenta e quatro vezes em menos de um mês. Barone et al (2013), 

consideraram que a abundância do tecido adiposo, possibilita que em um curto 

espaço de tempo obtenha-se trilhões de CTDA, com qualidade de diferenciação, 

estabilidade genética e baixa senescência, demonstrando a possibilidade de um 

cultivo relativamente rápido e eficiente.      

 Quanto mais resolvido se apresente o processo cicatricial ao longo do tempo, 

menor é a necessidade da permanência dos vasos linfáticos. Gong et al (2016) 

estudaram queimaduras induzidas por laser de CO2 e observaram que, na fase 

inflamatória, houve uma dilatação no diâmetro luminal e um aumento temporário e 

heterogêneo na densidade dos vasos linfáticos com distribuição heterogênea 

temporária e que posteriormente houve uma reversão destas alterações, fenômeno 

semelhante ao que se observou nesta pesquisa.    

 Tammela et al (2010) explicaram que o sistema linfático em situações de 

edema beneficia-se da linfangiogênese, portanto estimulá-la na fase inflamatória até 

sua resolução seria uma eficiente modalidade terapêutica. O fluxo linfático 

insuficiente associa-se ao acúmulo de líquido intersticial e falha no transporte das 

células imunológicas da periferia para os gânglios linfáticos para o reconhecimento 

antigênico. Rockson (2012) reforça que as abordagens para estimular a 

linfangiogênese devem ser regidas pelo equilíbrio entre as citoquinas pró-

linfangiogênicas e as anti-linfangiogênicas. A importância dos vasos linfáticos na 

sequência de eventos da cicatrização, faz-se pela regulação fisiológica da pressão 

tecidual e por serem vetores e mediadores da resposta imune, o que corrobora com 
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esta pesquisa que mostrou um retorno precoce a homeostase local com redução do 

tamanho do tecido cicatricial possivelmente por uma drenagem eficiente e seletiva 

do edema gerado pela queimadura.      

 Considera-se a linfangiogênese um processo controverso e ocasional, 

conforme Tan et al (2014) esclareceram que em algumas situações os vasos 

linfáticos atuam como um componente prejudicial, como em rejeições de córnea e 

rim, mas em contrapartida podem agir como moduladores inflamatórios resolutivos 

em pulmões, articulações e na pele, como foi avaliado nesta pesquisa auxiliando na 

resolução do edema proporcionada pela inflamação das queimaduras. 

 Pinto Filho et al (2013) sugerem que a utilização de CTDA em tecidos 

cutâneos possa diminuir o tempo de cicatrização, principalmente, pela capacidade 

imunomoduladora e anti-inflamatória, enquanto o potencial de diferenciação celular 

possui um papel secundário. Nesse trabalho verificou-se uma redução significativa 

do tamanho da lesão com menor quantidade de vasos linfáticos e fibrose ao décimo 

quarto dia da lesão, que pode ter relação com a eficácia dos vasos linfáticos no 

controle da inflamação e na drenagem da estase intersticial nas fases cicatriciais 

iniciais diminuindo o tamanho da lesão e a quantidade de fibrose.   

 O transplante de CTDA em linfedema provocados em caudas de ratos pode 

aumentar o número de vasos linfáticos em avaliações imuno-histoquímicas com 

LYVE-1 no décimo quarto dia de evolução, conforme Yoshida et al (2015) 

constataram, ou seja, as CTDA podem restaurar a rede vascular linfática pelo 

aumento de vasos linfáticos coletores. A intenção de Yoshida et al (2015) foi avaliar 

problemas crônicos de drenagem linfática, em que o estímulo à linfangiogênese e o 

aumento persistente dos vasos linfáticos auxiliariam na drenagem dos tecidos distais 

até que houvesse uma resolução da interrupção do fluxo. Diferentemente deste 

trabalho com queimaduras, onde a formação de uma rede linfática eficiente seria 

fundamental para o processo cicatricial nas fases inflamatória e proliferativa, pois 

segundo Shaupper et al (2016) em situações de intumescimento da ECM os 

ligamentos de ancoragem abrem os vasos linfáticos gerando um fluxo unidirecional 

para dentro do vaso e mesmo sem possuir células musculares lisas drenam a linfa, 

células e detritos.          

 O transplante de MSC nas bordas das queimaduras, conforme Guieh et al 

(2015), pode modular a inflamação e aumentar o VEGF mesmo sem percorrer a 
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corrente sanguínea. Segundo Uzun et al (2014), as CTDA se incorporam às paredes 

capilares, melhoram a trama vascular e recrutam células endoteliais, assim como 

podem aumentar o tecido de granulação. De acordo com Ozturk; Keragoz (2015), o 

interesse em utilizar as MSC em cicatrização de queimaduras advém da capacidade 

de induzir a neovascularização, todavia contrariando estes autores, neste trabalho 

não se constatou diferença entre os grupos em relação a quantidade de vasos 

sanguíneos à época cicatricial investigada.      

  Na avaliação de Condé-Green et al (2016), as CTDA poderiam melhorar 

os resultados por promoverem alterações evolutivas na fase de remodelação com 

aumento da fibroplasia, corroborando com esta pesquisa que demonstrou no início 

da fase de remodelação uma significativa diferença em relação a fibrose, com 

intensa redução no grupo em que se transplantou as CTDA nas fases inflamatória e 

proliferativa da cicatrização.         

 A linfangiogênese e a angiogênese são eventos naturais e essenciais nos 

processos cicatriciais, porém Bianchi et al (2016) sugerem que a linfangiogênse não 

está associada diretamente à angiogênese, pois decorre de sinalizações 

bioquímicas em momentos diversos corroborando com este estudo em que, no 

momento que as amostras foram obtidas, havia uma semelhança entre os grupos 

em relação à vascularização, porém com redução significativa dos vasos linfáticos 

no grupo que se transplantou as CTDA.      

  As queimaduras em dorso de ratos realizadas por Motamed et al (2017), 

foram executadas pelo contato com uma barra metálica 20x55 mm aquecida em 

água fervente durante trinta segundos, nas quais mensurou-se a superfície das 

queimaduras no sétimo e no décimo quarto dia. Demonstrou-se uma redução em 

relação ao tamanho inicial da lesão de 42,2% e 84,9% no grupo em que 

transplantou-se as CTDA, enquanto no grupo controle no mesmo período a redução 

foi de 16,5% e 69,7%, assim como neste trabalho em que verificou-se uma redução 

estatística significativa na redução do tamanho das queimaduras em relação à sua 

área no décimo quarto dia em ambos os grupos, pois o GC reduziu 32,26 % e o GE 

40,44 %. A redução da área do tecido cicatricial foi adequada nos dois grupos, porém 

quando comparados entre si, o GE apresentou uma redução estatisticamente 

significativa em relação ao GC.  
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 Verificou-se neste trabalho que as CTDA podem reduzir o tamanho e 

provavelmente o tempo de cicatrização de queimaduras em ratos Wistar. No grupo 

transplantado, constatou-se um predomínio das características da fase de 

remodelação com aumento da deposição de colágenos, que indiciam uma 

cicatrização funcional e estética com pouca fibrose. Observou-se uma redução dos 

vasos linfáticos ao décimo quarto dia de evolução das queimaduras, o que remete 

ao retorno à homeostase tecidual, possivelmente pela modulação eficaz da 

drenagem do líquido intersticial e pela habilidade em resolver a inflamação local, 

embora na mensuração quantitativa das células inflamatórias não tenha mostrado 

diferença entre os grupos. Uma hipótese para que isto não tenha ocorrido, sustenta-

se no fato de que não houve uma contagem que levasse em consideração à 

qualidade funcional de cada célula inflamatória naquele momento cicatricial.  

Na fase de construção desta pesquisa tentou-se fazer a diferenciação 

destas células, principalmente com o intuito de identificar as TREGS, que possuem 

a capacidade de modular a inflamação pela produção citocinas anti-inflamatórias, 

todavia os marcadores de células humanas não funcionaram nas células dos ratos. 

Na comparação do número de vasos sanguíneos se esperava um aumento 

significativo no grupo do transplante das CTDA, que não se confirmou nesta 

pesquisa. A hipótese para que isto não tenha ocorrido, provavelmente esteja 

relacionada ao momento cicatricial em que se obteve as amostras do tecido 

cicatricial, já no início da fase de remodelação, a qual caracteriza-se pela redução 

gradual dos vasos sanguíneos e pela transição do tecido de granulação para a 

cicatriz propriamente dita. Provavelmente, os animais que receberam o transplante 

das CTDA, obtiveram habilidades para resolver o processo cicatricial com mais 

rapidez e eficiência, o que propiciou a liberação precoce das sinalizações 

parácrinas para reduzir a formação de novos vasos sanguíneos, enquanto o outro 

grupo permaneceu recebendo estímulos para a neovascularização, que teve por 

consequência a constatação do equilíbrio numérico dos vasos sanguíneos no 

momento cicatricial em que as amostras foram obtidas, o que não significa uma 

semelhança na evolução e nas condições do tecido cicatricial. 
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5.5 PERSPECTIVAS FUTURAS   

 

Estas hipóteses supracitadas necessitam um aprofundamento científico 

em busca de evidências concretas e significativas, todavia a literatura aponta as 

CTDA, como uma alternativa consistente para otimizar o processo cicatricial, e isto 

já se refletiu em euforia até nos meios de comunicação, conforme Mehrabani et al 

(2013) consideraram a possibilidade futura de doadores saudáveis submetendo-se 

ao procedimento de lipoaspiração para obtenção de CTDA, como se faz doação de 

sangue para obter seus derivados. Ghieh et al (2015) proferiram que o transplante 

de MSC é o ouro da ciência a ser desvendado considerando seus benefícios 

observados em cicatrizações de queimaduras em relação à qualidade, tempo e 

modulação da inflamação. Todavia para que estas premissas se consolidem 

pesquisas experimentais e clínicas devem pautar em segurança, qualidade, 

previsibilidade do transplante e controle da reprodutibilidade celular, assim como 

Naderi et al (2017) relataram a segurança e a eficácia das CTDA em ensaios 

clínicos de cicatrizações cutâneas, regeneração neural e úlceras crônicas 

vasculares.  As novas pesquisas devem ampliar o conhecimento dos mecanismos 

de ação das CTDA e do seu destino a longo prazo com comprovação de sua 

eficácia em estudos randomizados.  
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   6 CONCLUSÃO    
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A análise dos resultados obtidos neste estudo permite concluir que: 

- O transplante de CTDA teve influência no processo cicatricial em 

queimadura de espessura total de pele, pelas avaliações realizadas ao décimo 

quarto dia de evolução.         

       - A comparação do tamanho do tecido cicatricial da queimadura evidenciou 

a redução da área do GE em relação ao GC, com significância estatística.  

       - A avaliação dos depósitos de colágenos pelo método histoquímico 

tricrômio de Masson, demonstrou que houve um aumento da intensidade de 

colágenos no GE em relação ao GC, com significância estatística.  

      - A avaliação do infiltrado inflamatório pelo método histoquímico H&E, 

apresentou uma equiparação quantitativa entre o GE e o GC.    

      - A avaliação dos vasos sanguíneos pelo método histoquímico H&E, 

apresentou uma equiparação quantitativa entre o GE e o GC.    

      - A avaliação dos vasos linfáticos pelo método histoquímico H&E e pela 

imunofluorescência LYVE-1, evidenciaram uma redução quantitativa no GE em 

relação ao GC, com significância estatística.  
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APÊNDICE   
 
 

Apêndice 1 -  Processos de avaliação histopatológica. 
                  
 

Fonte: O autor (2017). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infiltrado Inflamatório 

Análise quantitativa da intensidade de infiltrado inflamatório presente 

no local da lesão em cortes histológicos corados em H&E, a partir de 

três campos selecionados, sendo um em cada área - Área 1: Limite 

entre a epiderme e a primeira porção da derme (derme papilar), área 2: 

Região central da derme (derme reticular) e área 3: Hipoderme (limitada 

inferiormente pelo plano muscular). 

Vasos Sanguíneos 

Os vasos sanguíneos distribuídos nas regiões superficial, média e 

inferior da derme foram quantificados utilizando critérios morfológicos 

em cortes histológicos corados com H&E. Imagens de 10 campos 

consecutivos da área central da queimadura foram capturadas no 

software ZEN Lite®. 

Vasos Linfáticos 

Os vasos linfáticos distribuídos nas regiões superficial, média e inferior 

da derme foram quantificados utilizando critérios morfológicos em 

cortes histológicos corados com H&E. Imagens de 10 campos 

consecutivos da área central da queimadura foram capturadas no 

software ZEN Lite®. Posteriormente, os vasos linfáticos foram 

identificados de forma qualitativa em lâminas marcadas pelo anticorpo 

LYVE-1, por imunofluorescência. Imagens representativas foram 

adquiridas pelo sistema LAS. 

Deposição de Colágeno 

Avaliação semi-quantitativa da distribuição de colágeno na área 

adjacente à queimadura pela utilização do sistema de escores 

(ausente, leve, moderado e intenso). 
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ANEXO  

Anexo 1 – Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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