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RESUMO 
 
 
 

A crioterapia é a destruição intencional de um tecido por meio da aplicação de 
temperaturas extremamente baixas. É um método versátil empregado no tratamento 
de inúmeras lesões benignas e malignas, provenientes de tecidos moles ou duros. A 
pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos inflamatórios produzidos pela 
criocirurgia quando aplicada em língua de rato. O nitrogênio líquido foi aplicado a 1 
cm da ponta da língua por meio de sonda fechada de 1mm de diâmetro. Setenta e 
cinco ratos machos da linhagem Wistar (300-400 g) foram divididos em três grupos 
de vinte e cinco animais. O grupo A recebeu uma aplicação de um minuto, o grupo B 
duas aplicações de um minuto com intervalo de cinco minutos entre as aplicações, e 
o grupo C, três aplicações com intervalo de cinco minutos. Os grupos foram 
subdivididos em cinco subgrupos de cinco animais, cada um. Cada subgrupo foi 
sacrificado em dias preestabelecidos, a contar do dia da aplicação: seis horas, 24 
horas, 72 horas, sete dias e 14 dias. Dois animais serviram de grupo-controle, e 
nenhuma terapia foi instituída. Após os períodos mencionados, os ratos foram 
sacrificados, as línguas foram removidas, processadas e coradas pela hematoxilina 
e eosina (HE). Os parâmetros histológicos considerados foram: infiltrado 
inflamatório, hemorragia, vasodilatação, edema, ulceração, reepitelização, 
características do tecido muscular e necrose. Foram utilizados escores (0, 1, 2 e 3), 
de forma que cada amostra recebeu um valor. O estudo demonstrou uma maior 
intensidade de reação inflamatória com a repetição dos ciclos. A crioterapia é capaz 
de produzir um grau de inflamação capaz de causar destruição tecidual.  
 
Palavras-chave: Crioterapia; Lesão oral; Inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

Cryotherapy is the intentional destruction of a tissue by means of applying extremely 
low temperatures.  It is a versatile method that has been used in the treatment of 
innumerable benign and malignant lesions, either in the soft or hard tissues. The aim 
of this research was to assess the inflammatory effects produced by cryosurgery 
when applied to rat tongues. Liquid nitrogen was applied at 1 cm from the tip of the 
tongue by means of a closed probe 1mm in diameter. Seventy-five male Wistar rats 
(300-400 g) were divided into three groups of twenty-five animals. Group A received 
1 application lasting 1 minute; group B two applications of 1 minute with a 5-minute 
interval between the applications, and group C, three applications with a 5-minute 
interval. The groups were subdivided into five subgroups of five animals each. Each 
subgroup was sacrificed on pre-established times, counted as from the day of the 
application: 6 hours, 24 hours, 72 hours, 7 days and 14 days. Two animals served as 
control group, in which no therapy was instituted. After the above-mentioned periods, 
the rats were sacrificed; the tongues were removed, processed and stained with 
hematoxylin and eosin (HE). The histological parameters considered were: 
inflammatory infiltrate, hemorrhage, vasodilatation, edema, ulceration, 
reepithelization, muscle tissue features and necrosis.  Scores were established (0, 1, 
2 and 3) so that each sample received a value. The study demonstrated greater 
inflammatory effects with repetition of the cycles. The cryotherapy may to produce a 
inflammation degree able to cause tissue destruction. 
 
 
Key-words: Cryotherapy; Oral lesion; Inflammation 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

A crioterapia é um método terapêutico que utiliza o congelamento para 

obtenção de inflamação tecidual, podendo ou não levá-lo à necrose, a depender da 

forma como é utilizado. Este método terapêutico é empregado em várias lesões 

malignas e benignas, provenientes de tecidos moles ou duros do corpo humano 

(ABRAMOVITIS et al., 2006; BAUST; GAGE, 2004; BAUST et al., 2004; GAGE; 

BAUST, 1998, 2004; KUFLIK, 2004). 

O prefixo “crio” vem do grego “Kryos”, que significa frio. Criobiologia é o 

estudo dos efeitos produzidos nos tecidos e células submetidos a temperaturas 

abaixo de zero (MAZUR, 1984). O benefício desta terapia já era relatado no período 

napoleônico, quando o congelamento das superfícies teciduais era empregado como 

anestesia durante os procedimentos de amputação (LEOPARD, 1975; SQUAZZI; 

BRACCO, 1974). 

A aplicação da criocirurgia em lesões benignas da cavidade oral obtém 

resultados satisfatórios em vários casos, tais como: nevos pigmentados, leucoplasias, 

hemangiomas, mucoceles, liquens planos, fibromas traumáticos, granuloma 

piogênico, dentre outros (BUCH; PAPERT; SHEAR, 1979; EMMINGS; KOEPK; 

CAGE, 1967; FARAH; SAVAGE, 2006; JAFARZADEH; SANATKHANI; 

MOHTASHAM, 2006; KAIRA et al., 2002; KUFLIK et al., 2000; LODI et al., 2002; TAL; 

COHEM; LEMMER, 1982; TOIDA; ISHIMARU; HOBO, 1993; YEH, 1998, 2000a,b.). A 

técnica também é utilizada como terapia complementar à cirurgia convencional no 

caso de tumores intra-ósseos (DABAK et al., 2003; KEIJSER et al., 1999; POGREL, 

1993; POGREL et al., 2002; ROBINSON; YASSIN; NEVO, 2004; SALMASSY; 

POGREL, 1995; SCHMIDT; POGREL; WITT, 2004; VETH et al., 2005). Pacientes 

portadores de tumores malignos da região de cabeça e pescoço e de outras regiões 

são tratados por esta técnica com altas taxas de sucesso (BATH-HEXTALL et al., 

2007; GAGE; BAUST, 2002; CEILLEY; DEL ROSSO, 2006; CHANDLER, 1973; 

CHUA; CHOU; HO, 2007; LI, 1991; SUDBO et al., 2003; YEH, 2003). 

A terapia por meio do congelamento é a alternativa indicada para pacientes 

com indicações contrárias a cirurgia, idosos, doentes com marcapasso ou com 

problemas de coagulação, podendo ser realizada no leito ou até mesmo com 
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paciente em cadeira de rodas. Em pacientes ansiosos ou com pânico de cirurgia a 

técnica também tem boa indicação (ISHIDA; RAMOS-E-SILVA, 1998). 

A crioterapia é usada com sucesso no alívio de dores agudas e crônicas. 

Quando aplicada em áreas com sintomatologia dolorosa, ocorre diminuição da 

circulação de fluidos no interior dos tecidos e da liberação de fatores químicos 

causadores de dor e inflamação (ERNST; FIALKA, 1994). 

A dor durante a aplicação é particularmente pequena, podendo tornar-se 

incômoda somente em algumas regiões anatômicas. A sensação de "queimação" 

moderada durante o congelamento é bem suportada. Esta sensação pode ser 

facilmente evitada com a aplicação de anestesia local. Edema e exsudação nas 

primeiras 24/48 horas são normais e esperados, sendo desnecessário o uso de 

antiinflamatórios esteroidais. Em decorrência da congestão vascular provocada pelo 

congelamento, raramente ocorre hemorragia, bem como sangramento e infecção 

(ARIKAN et al., 2006; CAMACHO-ALONSO; LOPEZ-JORNET; BERMEJO-FENOLL, 

2005; FARAH; SAVAGE, 2006; KUFLIK, 1994; POGREL, 1993; YEH, 2000a). A 

terapia traz como desvantagem a imprevisibilidade da cicatrização e a perda da 

precisão da área e da profundidade congeladas (FARAH; SAVAGE, 2006). 

Para a realização da criocirurgia, a solução mais freqüentemente utilizada é 

o nitrogênio líquido, por ser mais fria e muito mais eficaz do que as demais já 

empregadas na erradicação de lesões teciduais (YEH, 2000a). Este agente pode 

levar a sonda aplicadora a uma temperatura de até – 196° C. Quanto mais fria a 

solução e maior for o diâmetro da sonda utilizada, maior será o volume de tecido 

congelado (BAUST et al., 1997; GAGE; BAUST, 1998). 

Os efeitos destrutivos do congelamento dos tecidos ocorrem em razão de 

um número de fatores, dos quais podem ser enfatizados dois mecanismos principais, 

um imediato e outro tardio. A causa imediata da injúria é o efeito deletério produzido 

pelos ciclos repetidos de resfriamento e aquecimento sobre as células. Após o 

descongelamento dos tecidos, ocorre falha progressiva na microcirculação e estase 

vascular, configurando-se como a causa tardia da injúria (GAGE; BAUST, 1998; 

ZOOK et al., 1998). 

Fatores tais como velocidade de congelamento, tempo em que o tecido 

permanece congelado, tempo de descongelamento e repetição dos ciclos devem ser 
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considerados no momento da criocirurgia, uma vez que a variação deles determinará 

o grau de destruição tecidual a ser obtido (HOFFMAN; BISCHOF, 2002; 

SCHREUDER et al., 1997; YANG et al., 2000). Os fatores responsáveis por aumentar 

a destruição tecidual são, então, um congelamento rápido e profundo, seguido por um 

descongelamento lento, sendo o ciclo repetido por pelo menos uma vez (LEOPARD; 

POSWILLO, 1974). 

No de congelamento lento ocorre, inicialmente, a formação de gelo 

extracelular, provocando alterações no equilíbrio osmótico da célula. Como 

conseqüência dessa mudança na pressão osmótica, ocorre transporte de água do 

meio intracelular para o meio extracelular (HOFFMAN; BISCHOF, 2002; MAZUR et 

al., 2005). Essa perda de água causa um encolhimento da célula, o que é 

acompanhado por uma elevada concentração de solutos. Isso dificultará uma futura 

formação de gelo no meio intracelular, podendo levar à injúria da célula. 

Velocidades de congelamento muito rápidas induzem formação de cristais 

de gelo no compartimento intracelular. Isso ocorre em virtude do pouco tempo 

existente para a água deixar a célula no intuito de manter o equilíbrio em torno da 

membrana celular (GAGE; BAUST, 1998; HOFFMAN; BISCHOF, 2002). A célula 

congelada é, então, sujeita a forças de cisalhamento e propagação do gelo, o que 

causará dano mecânico à membrana com a conseqüente disfunção das organelas 

celulares (VETH et al., 2005). A formação de gelo intracelular é uma séria ameaça 

para a viabilidade e é quase sempre letal para as células (PEGG, 1987). 

A duração do tempo de congelamento é bastante considerada ultimamente. 

Quando o tecido é mantido num estado de congelamento a temperaturas que 

permitam a ocorrência da recristalização, a destruição é considerada aumentada. O 

fenômeno de recristalização ocorre quando cristais de gelo se fundem em 

decorrência da grande quantidade de energia livre, formando cristais maiores. 

Experimento realizado em pele de cães comparando o tecido que foi rapidamente 

exposto a uma temperatura de – 30 °C e logo descongelado, com um tecido exposto 

à mesma temperatura de – 30 °C durante três minutos, mostrou uma destruição bem 

maior com o prolongamento do congelamento (GAGE, 1992; GAGE; CARUANA; 

MONTES, 1982; GAGE et al., 1985). 

Durante o período de descongelamento, ocorre o derretimento dos cristais 

de gelo. Dessa forma, o meio extracelular fica levemente hipotônico, a água entra 
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danificando a célula, o volume celular aumenta e a membrana celular pode sofrer 

ruptura. Após completo descongelamento, o congelamento tecidual permanece por 

alguns instantes em hipotermia e ocorre dano tecidual em virtude do transtorno 

metabólico que se desenvolve durante esse tempo (GAGE; BAUST, 1998). 

Durante o descongelamento também acontece a recristalização, ocorrente 

em temperaturas superiores a - 40°C e, especialmente, entre -20 e -25°C (MAZUR, 

1984). Quanto maior for o tempo de descongelamento, maiores estarão os cristais de 

gelo e maior será o dano mecânico causado à célula (VETH et al., 2005). 

O processo de descongelamento também acarreta efeitos vasculares. Após 

o descongelamento, é comum ocorrer breve período de vasodilatação. Além disso, o 

endotélio dos vasos é sensível ao congelamento e descongelamento, permitindo 

aumento da permeabilidade vascular, edema intersticial, diminuição da circulação e 

agregação plaquetária (HOFFMAN; BISCHOF, 2002; RABB et al., 1974). Estas 

alterações vasculares também estão envolvidas na destruição celular (HOFFMAN; 

BISCHOF, 2002; ZOOK et al., 1998). 

A isquemia ocorrida em um tecido tratado por meio da criocirurgia priva as 

células de quaisquer possibilidades de sobrevivência e resulta em necrose uniforme 

do tecido, exceto na periferia da lesão (KUYLENSTIERNA; LUNDQUIST; 

NATHANSON, 1980). 

A repetição dos ciclos produz destruição tecidual mais precisa e extensa, 

uma vez que as células estão sujeitas a mudanças físico-químicas deletérias com o 

passar dos ciclos. Com cada ciclo sucessivo, o congelamento tecidual é mais rápido, 

o volume de tecido congelado aumenta e a margem da destruição é cada vez mais 

movida para a periferia do tecido atingido. O dano sofrido pela membrana e 

elementos celulares no primeiro ciclo de congelamento-descongelamento pode ser 

responsável pelo aumento na condutividade térmica no segundo ciclo, o que justifica 

a repetição dos ciclos (POPPENDIECK et al., 1964; WOOLLEY et al., 2002). Para a 

maioria das lesões benignas, ciclo duplo de congelamento-descongelamento para 

cada área é o adequado, enquanto três ou mais é o número de ciclos necessários na 

intervenção de lesões malignas (CEILLEY; DEL ROSSO, 2006; LEOPARD; 

POSWILLO, 1974). 
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A lesão produzida após o emprego da técnica caracteriza-se por uma área 

central de necrose por coagulação circundada por uma zona periférica, na qual 

ocorreu apenas morte parcial das células (WEBER et al., 1997). Esta mudança 

tecidual desenvolve-se ao longo de vários dias após o congelamento. Logo depois do 

descongelamento, o tecido mostra-se congesto e hiperêmico, tornando-se 

eritematoso. A extensão da necrose mostra-se evidente por volta do segundo dia. O 

reparo tem início na zona periférica, onde há presença de áreas em contato com 

tecido viável. Ocorrerá formação de infiltrado inflamatório e neoformação vascular no 

tecido danificado. Durante as semanas e meses seguintes, o tecido morto é 

lentamente substituído por fibroblastos e fibras colágenas. O resultado final será uma 

área contraída de cicatrização (BAUST; GAGE, 2005). 

Embora os resultados encontrados na literatura sejam, em sua maioria, 

satisfatórios, não há um consenso acerca de protocolos da crioterapia a serem 

utilizados para o tratamento de lesões de boca em tecidos moles. A hipótese inicial é 

de que quanto maior o número de repetições de ciclos de crioterapia, maior será a 

destruição tecidual. 

 

1.1 HIPÓTESES 

 

1.1.1 Hipótese nula (H0) 

 

• Não há um aumento significativo da inflamação tecidual quando se repetem 

os ciclos de nitrogênio líquido na língua de ratos. 

 

1.1.2 Hipótese alternativa 

 

• Ocorre um aumento significativo da inflamação tecidual quando se repetem 

os ciclos de nitrogênio líquido na língua de ratos. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

• Avaliar os efeitos inflamatórios do nitrogênio líquido em língua de ratos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Comparar os efeitos inflamatórios induzidos por uma, duas e três 

aplicações de um minuto de nitrogênio líquido em língua de rato, após seis 

horas; 

• Comparar os efeitos inflamatórios induzidos por uma, duas e três 

aplicações de um minuto de nitrogênio líquido em língua de rato, após 24 

horas; 

• Comparar os efeitos inflamatórios induzidos por uma, duas e três 

aplicações de um minuto de nitrogênio líquido em língua de rato, após 72 

horas; 

• Comparar os efeitos inflamatórios induzidos por uma, duas e três 

aplicações de um minuto de nitrogênio líquido em língua de rato, após sete 

dias; 

• Comparar os efeitos inflamatórios induzidos por uma, duas e três 

aplicações de um minuto de nitrogênio líquido em língua de rato, após 14 

dias. 
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2 MATERIAL E MÉTODO (S) 

 

2.1 Comitê de Ética 

 

Este trabalho foi realizado de acordo com as normas de pesquisa em saúde 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Conselho Nacional de Saúde – 

Resolução no1, de 13 de junho de 1988, e em observância à lei 6.638, de 08 de maio 

de 1979. O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal (CEPA) da UFC, tendo sido aprovado em 17 de maio de 2006 sob o 

protocolo de número 42/05. 

 

2.2 Delineamento do estudo 

 

 Trata-se de um estudo pré-clínico in vivo, sob o paradigma tradicional 

qualitativo do tipo experimental. 

 

2.3 Animais de experimentação 

 

Foram escolhidos, por seleção aleatória simples, setenta e cinco ratos 

machos da linhagem Wistar, clinicamente sadios, adultos jovens, com peso corpóreo 

médio de 350g, obtidos no Biotério Central da Universidade Federal do Ceará. 

Os animais foram mantidos em caixas plásticas de tamanho apropriado, 

sob condições de temperatura, umidade e iluminação naturais, obedecendo a ciclos 

claro/escuro. Foi fornecida ração peletizada padronizada e água ad libitum, sendo 

interrompido o seu fornecimento 12 horas antes do procedimento cirúrgico. 

Os 75 animais foram divididos em três grupos de 25 animais, cada um, 

denominados de grupos A, B e C. O grupo A recebeu uma aplicação de nitrogênio 

líquido com duração de um minuto; o grupo B foi submetido a dois ciclos de 

nitrogênio líquido, com intervalo de cinco minutos entre eles; o grupo C recebeu três 

aplicações de nitrogênio líquido, com intervalo de cinco minutos entre cada aplicação, 

conforme quadro abaixo.  
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Grupo Total de Ratos 
Total de 

Aplicações 
Duração de 

cada Aplicação 
Intervalo entre 
as Aplicações 

A 25 1 1 minuto --- 

B 25 2 1 minuto 5 minutos 

C 25 3 1 minuto 5 minutos 

 

Os grupos foram subdivididos em cinco subgrupos de cinco animais. 

Conforme o quadro abaixo, cada subgrupo foi sacrificado em intervalos de tempo pré-

estabelecidos, a contar do momento da aplicação, após seis horas, 24 horas, 72 

horas, sete dias e 14 dias. Dois animais foram utilizados para o grupo-controle, nos 

quais nenhuma terapia foi instituída. 

  

seis horas 24 horas 72 horas sétimo dia 14° dia 

A 5 ratos 5 ratos 5 ratos 5 ratos 5 ratos 

B 5 ratos 5 ratos 5 ratos 5 ratos 5 ratos 

C 5 ratos 5 ratos 5 ratos 5 ratos 5 ratos 

 

2.4 Drogas e concentrações empregadas no experimento 

  

Foi utilizado o Tribromo (Sigma-Aldrich®, Brasil) como droga de escolha 

para anestesiar os animais, respeitando-se a proporção de 0,1 mL da solução para 

cada 35g de peso corpóreo do animal.  

 

2.5 Materiais 

 

Foi utilizado um criostato CRY-AC®, modelo #B-700, fabricado pela 

empresa Brymill e importado pela CRY-AC® do Brasil, com altura de 28cm e 

capacidade para armazenamento de 300 mL de nitrogênio líquido. Para a aplicação 

do nitrogênio foram utilizadas sondas do tipo fechada (closed probes), 
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confeccionadas sob medida para a realização dos experimentos. O diâmetro destas 

foi de 1,0 mm.  

O nitrogênio líquido permanecia armazenado em botijões apropriados e era 

transferido para o criostato 2h antes do procedimento. 

Outros materiais utilizados foram: balança eletrônica (C-G-Libror L-600), 

ligas de elástico, fio de nylon 4-0, cronômetro, régua milimetrada, mesa para 

procedimento, luvas de látex, seringas descartáveis de 1mL e 5 mL, anestésico de 

uso veterinário tribromo (Sigma-Aldrich®, Brasil), hidrato de cloral a 10% (Vetec 

Química®, Brasil), lâminas de bisturi no 15, cabos de bisturi no 3, frascos de formalina 

neutra tamponada a 10% e microscópio óptico. 

 

2.6 Coleta de dados 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiologia do Câncer 

(LAFICA) da Universidade Federal do Ceará. 

Cada grupo foi submetido ao experimento em um dia específico. Os 

animais foram pesados, anestesiados por via intraperitoneal com tribromo 1mL/100g 

de peso (Figura 1) e, em seguida, posicionados em decúbito dorsal sobre mesa plana 

de trabalho. A boca foi, então, aberta com o auxílio de ligas elásticas (Figura 2). A 

língua foi transfixada em seu ápice com fio de nylon 4-0 e tracionada até seu limite 

(BUCH; PAPERT; SHEAR, 1979; CAMACHO-ALONSO; LOPEZ-JORNET, 2005; 

SANTOS, 2002) (Figura 3).  

     
FIGURA 1 – Anestesia intra-peritoneal com          FIGURA 2 – Animal posicionado em decúbito dor- 
Tribromo              sal para posterior realização do experimento 
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FIGURA 3 – Transfixação e tracionamento da língua  
com fio de nylon  
 

Para selecionar o ponto de aplicação ao longo da rafe mediana do dorso 

lingual, tomou-se a medida de 1,0 cm de seu ápice com régua milimetrada. O ponto 

escolhido foi submetido a um, dois ou três ciclos de nitrogênio líquido, de acordo com 

os grupos preestabelecidos. Nos grupos B e C, nos quais mais de uma aplicação foi 

realizada, aguardou-se cinco minutos entre as aplicações, com o propósito de 

promover o descongelamento espontâneo (Figuras 4 e 5). Para aplicar o nitrogênio 

líquido foi utilizado um sistema de sonda fechada (closed probes) com 1 mm de 

diâmetro acoplada a um criostato CRY-AC® modelo #B-700 (Figuras 6 e 7). Durante 

as aplicações a sonda foi posicionada de forma que estivesse perpendicular ao longo 

eixo da língua. O operador não imprimiu pressão sobre as mesmas. 

 

        
      
 FIGURA 4 – Medição para determinação local de     FIGURA 5 – Posicionamento da sonda aplicadora  
 aplicação      perpendicular ao longo eixo da língua 
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FIGURA 6 - criostato, CRY-AC® modelo #B-700,    FIGURA 7 – Sonda do tipo fechada com ponta de  
capacidade para 300 mililitros de nitrogênio 1 mm de diâmetro 
líquido, sonda aplicadora e mangueira de escape 

 

Após os períodos mencionados, os ratos foram sacrificados por meio da 

injeção intraperitoneal de hidrato de cloral a 10% (Vetec Química®, Brasil) na dose de 

0,3mL/30g de peso. Após o sacrifício, a língua foi removida mediante incisão 

transversal na região imediatamente à frente das papilas cincunvaladas, utilizando 

lâmina de bisturi no15 montada em cabo de bisturi no 3 (Figura 8). Após a excisão, os 

órgãos foram acondicionados em frascos próprios, contendo formol a 10%.  

 

 
FIGURA 8 – Posicionamento da lâmina anterior às 
papilas circunvaladas para excisão da língua 

 

Posteriormente seguiu-se com o processo de desidratação em álcool etílico 

de concentrações crescentes, começando com álcool a 70% e finalizando com álcool 

absoluto, diafanização, impregnação com parafina fundida e inclusão em parafina, 
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esta sendo realizada por meio da técnica de montagem, com cortes seriados de 6µm 

de espessura (BUCH; PAPERT; SHEAR, 1979; NATIELLA et al., 1974). 

Os blocos foram, então, cadastrados e individualizados de acordo com o 

grupo ao qual pertenciam. Após o processamento, as lâminas foram coradas com 

hematoxilina e eosina (HE). 

As peças que não receberam tratamento foram submetidas ao mesmo 

processamento histológico e analisadas de forma semelhante. 

Para análise das lâminas obtidas foi estabelecida uma escala de padrões 

histológicos, de acordo com o protocolo modificado de Azoubel et al. (2007). A escala 

agrupa as características histológicas em escores, da seguinte forma: 

escore 0 – epitélio normal; tecido muscular normal; ausência de infiltrado 

inflamatório; ausência de hemorragia; ausência de ulceração; 

escore 1 – reepitelização; infiltrado inflamatório discreto às custas de 

monócitos; vasodilatação; ausência de hemorragia; edema discreto; 

escore 2  -- vasodilatação; infiltrado inflamatório moderado; hemorragia; 

edema; úlceras pequenas; e 

escore 3  -- vasodilatação acentuada; intenso infiltrado inflamatório com 

predomínio de neutrófilos; hemorragia; edema; ulceração extensa; necrose. 

As lâminas foram analisadas através do microscópio Leica modelo 

LMD6000. 

 

2.7 Análise estatística 

  

Os resultados foram tabulados e analisados por meio do teste não 

paramétrico Mann-Whitney com um post-hoc teste Dunn. O nível de significância 

adotado foi de 5% (p < 0,05). 
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3 RESULTADOS  

 

O grupo-controle, no qual nenhuma terapia foi instituída, mostrou as 

características de uma língua normal. As duas amostras receberam escore 0. Nelas 

foi possível a observação de: epitélio sem alterações, tecido muscular intacto, 

ausência de infiltrado inflamatório, ausência de hemorragia e ausência de ulceração 

(Figura 9). Em maior aumento, essas características podem ser melhor observadas 

(Figura 10). 
 

 
FIGURA 9- Grupo-controle - epitélio inalterado; tecido muscular 
intacto; ausência de infiltrado inflamatório; ausência de 
hemorragia; ausência de ulceração (HE X 40) 
 

 

       
 FIGURA 10 – Grupo-controle – queratina; tecido epitelial 
 inalterado; tecido conjuntivo inalterado (HE X 400). 
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A seguir serão apresentadas as características encontradas nos diversos 

subgrupos realizados no experimento, as quais foram baseadas nos escores 

preestabelecidos e já citados. 

 
Seis horas: 

 

• Grupo A - ainda não houve formação de úlcera, embora o descolamento 

do epitélio indique que esta ocorrerá. (Figura 11). Em maior aumento, é possível 

observar o edema e o infiltrado inflamatório presente (Figura 12). 

 

   
FIGURA 11 – Grupo A (6h) – edema; hemorragia;      FIGURA 12 - Grupo A (6h)  – edema; infiltrado 
infiltrado inflamatório (HE X 40)             inflamatório  (HE X 400)   
  
 

•    Grupo B - neste período, o edema mostrou-se bastante pronunciado. 

O tecido apresentou, ainda, extensa ulceração, necrose, hemorragia e acentuado 

infiltrado inflamatório (Figura 13). Em maior aumento, pode-se verificar destruição do 

epitélio, necrose e hemorragia (Figura 14). 

     

FIGURA 13 - Grupo B (6h) – edema; ulceração; ne -   FIGURA 14 - Grupo B (6h) - destruição do epitélio; 
crose; hemorragia; acentuado infiltrado inflamatório     necrose; hemorragia (HE X 400).                         
(HE X 40). 
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• Grupo C - observou-se a presença de vasodilatação, intenso infiltrado 

inflamatório com predomínio de neutrófilos, hemorragia, edema, ulceração extensa e 

necrose tecidual (Figura 15). Em maior aumento observa-se a grande quantidade de 

edema, presença de infiltrado inflamatório e hemorragia (Figura 16). 

 

  
FIGURA 15 - Grupo C (6h) - vasodilatação; intenso  FIGURA 16- Grupo C (6h) – edema; infiltrado inflama- 
infiltrado inflamatório com predomínio de neutró -     tório; hemorragia (HE X 400) 
filos; hemorragia; edema; ulceração extensa; 
necrose tecidual (HE x 40) 

  

24 horas: 

          

• Grupo A - o tecido apresentou-se com necrose, edema, 

hemorragia e infiltrado inflamatório às custas de monocucleares e polimorfonucleares. 

Não houve formação de úlcera no local (Figura 17). Em maior aumento, fica evidente 

a hemorragia ocorrida (Figura 18). 

 

  

FIGURA 17 – Grupo A (24h) – necrose; edema; he - FIGURA 18 – Grupo A (24h) – hemorragia 
morragia; infiltrado inflamatório (HE X 40)  (HE X 400) 
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• Grupo B - foi possível observar áreas de reepitelização, embora 

houvesse edema, úlcera e infiltrado inflamatório (Figura 19). Em maior aumento, 

pode-se visualizar grande volume de edema, hemorragia, infiltrado de mononucleares 

e polimorfonucleares e necrose (Figura 20). 

 

   

FIGURA 19 - Grupo B (24h)–reepitelização; edema;  FIGURA 20- Grupo B (24h) – edema; hemorragia; 
úlcera; infiltrado inflamatório (HE X 40)                       infiltrado de mononucleares e polimorfonucleares;  
                                                                                     necrose (HE X 400) 

 

• Grupo C - em comparação ao estádio anterior deste grupo, foi reduzida 

a ulceração. As demais características foram mantidas (Figura 21). Em maior 

aumento, observam-se infiltrado inflamatório, necrose, deposição de fibrina e edema 

(Figura 22). 

 

    
FIGURA 21- Grupo C (24h) – vasodilatação; intenso   FIGURA 22 - Grupo C (24h) (400 X) – infiltrado infla- 
infiltrado inflamatório; hemorragia; edema; ulceração;  matório; necrose; deposição de fibrina; edema 
necrose tecidual (HE X 40)                       (HE X 400) 
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72 horas: 
 
 

• Grupo A - o infiltrado inflamatório mostrou-se bastante acentuado, com 

elevada quantidade de neutrófilos. Úlcera e necrose tissular puderam ser observadas, 

bem como edema, congestão vascular e deposição de fibrina (Figura 23). Em maior 

aumento, pode-se observar melhor a presença do infiltrado de polimorfonucleares 

(Figura 24). 

 

    
FIGURA 23 - Grupo A (72h) - acentuado infiltrado       FIGURA 24 - Grupo A (72h) – infiltrado de polimorfo- 
inflamatório com elevada quantidade de neutrófilos;    nucleares (HE X 400) 
úlcera; necrose; edema; congestão vascular; depo- 
sição de fibrina (HE X 40) 
 

• Grupo B - a reepitelização já se apresentou em maior grau, porém ainda 

havia úlcera e necrose tecidual (Figura 25). Em maior aumento, é possível evidenciar 

a ulceração presente, porém já há fibroblastos no local (Figura 26). 

 

    

FIGURA 25 - Grupo B (72h) – reepitelização; úlcera;  FIGURA 26 - Grupo B (72h) – úlcera; presença de 
necrose tecidual (HE X 40)             fibroblastos (HE X 400) 
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• Grupo C - houve significativa diminuição do edema quando comparado 

ao período anterior deste grupo (Figura 27). Em maior aumento, é possível perceber 

com precisão esta redução do edema. Observa-se, ainda, o tecido muscular (Figura 

28). 

   
FIGURA 27 - Grupo C (72h) – vasodilatação;             FIGURA 28 - Grupo C (72h) (400 X) – tecido  
intenso infiltrado inflamatório; hemorragia; edema      muscular (HE X 400)  
reduzido; ulceração; necrose tecidual (HE X 40)    

 

Sete dias: 

• Grupo A - neste período, já foi possível observar a reepitelização do 

tecido lesado, mostrando a evolução esperada do processo cicatricial (Figura 29). Em 

maior aumento, constata-se grande quantidade de fibroblastos em atividade, 

caracterizados por núcleo com cromatina frouxa e nucléolo visível. Este achado 

evidencia a reconstrução da mucosa (Figura 30). 

 

     
FIGURA 29 - Grupo A (7d) – reepitelização                  FIGURA 30 - Grupo A (7d) (400 X) – grande       
(HE X 40)                                                                       quantidade de fibroblastos em atividade (HE X 400)
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• Grupo B - o epitélio mostrou-se completamente restabelecido, bem 

como o tecido muscular subjacente (Figura 31). Em maior aumento, observa-se 

ausência de edema e ausência infiltrado inflamatório, bem como a presença de 

queratina e musculatura (Figura 32).  

 

   
FIGURA 31 - Grupo B (7d) - epitélio e tecido               FIGURA 32 - Grupo B (7d) (400 X) – presença de 
muscular íntegros (HE X 40)            queratina  (HE X 400)  

 

 
• Grupo C - ainda havia ulceração, embora esta fosse inferior aos demais 

períodos deste grupo. O edema foi mínimo (Figura 33). Em maior aumento, notam-se 

a ulceração, edema, alguns fibroblastos ativos, embora ainda houvesse infiltrado 

inflamatório (Figura 34). 

 

   
FIGURA 33 - Grupo C (7d) – reduzido edema;           FIGURA 34 - Grupo C (7d) (400 X) – úlcera; edema; 
pequena ulceração (HE X 40)            fibroblastos ativos; infiltrado inflamatório (HE X 400) 
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14 dias: 

 

• Grupo A - o tecido mostrou características de normalidade. Pôde-se 

observar completa reepitelização, tecido muscular normal e ausência de qualquer 

infiltrado inflamatório (Figura 35). Em maior aumento, observam-se células com a 

cromatina já condensada, o que caracteriza ausência de atividade; tecido muscular 

íntegro; epitelização completa (Figura 36). 

 

    
FIGURA 35 - Grupo A (14d) – tecido normal               FIGURA 36 - Grupo A (14d)– células com a croma- 
(HE X 40) tina condensada; tecido muscular íntegro; epiteliza- 
 ção completa (HE X 400) 
 

• Grupo B - a análise do tecido mostrou que houve reparo total da área 

afetada (Figura 37). Em maior aumento, pode-se visualizar a normalidade dos tecidos 

(Figura 38). 

 

   
FIGURA 37 - Grupo B (14d) – tecido normal          FIGURA 38 - Grupo B (14d) – tecido epitelial, con - 
(HE X 40)              juntivo e muscular completamente reparados 
                  (HE X 400) 
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• Grupo C - foi possível observar que o tecido se encontrava na fase de 

reepitelização (Figura 39). Em maior aumento, evidencia-se melhor a pequena área 

de reepitelização (Figura 40). 

   
FIGURA 39 - Grupo C (14d) (40 X) – reepitelização   FIGURA 40 - Grupo C (14d) (400 X) – área de  
(HE X 40)             reepitelização (HE x 400) 

 

       No quadro a seguir podem ser observadas conjuntamente as alterações 

encontradas em todos os grupos do experimento: 

 
 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Seis horas Edema, hemorragia, 

infiltrado inflamatório 

Edema, ulceração, necrose, 

hemorragia, acentuado 

infiltrado inflamatório 

Vasodilatação, intenso 

infiltrado inflamatório, 

hemorragia, edema, 

ulceração extensa, 

necrose tecidual 

24 horas Necrose, edema, 

hemorragia, infiltrado 

inflamatório 

Reepitelização, edema, 

úlcera, infiltrado 

inflamatório 

Vasodilatação, intenso 

infiltrado inflamatório, 

hemorragia, edema, 

redução da ulceração, 

necrose tecidual 

72 horas Acentuado infiltrado 

inflamatório, úlcera, 

necrose, edema, congestão 

vascular, deposição de 

fibrina 

Reepitelização, úlcera, 

necrose, presença de 

fibroblastos 

Vasodilatação, intenso 

infiltrado inflamatório, 

hemorragia, redução do 

edema, ulceração, 

necrose tecidual 

Sete dias Reepitelização, fibroblastos 

em atividade 

Tecido normal Redução do edema, 

pequena ulceração 

14 dias Tecido normal Tecido normal Reepitelização 

 

REEPITELIZAÇÃO 

REEPITELIZAÇÃO 
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Na Tabela 1, observa-se que, após seis horas de aplicação do nitrogênio 

líquido, para o teste de Mann-Whitney, houve diferença significativa (p < 0,05) entre o 

grupo que recebeu uma aplicação de nitrogênio líquido (A) e o grupo que recebeu 

duas aplicações (B) e entre o grupo que recebeu uma aplicação (A) e o grupo que 

recebeu três aplicações (C). Já o teste post-hoc Dunn (Tabela 2) revelou não haver 

diferenças significativas entre o grupo que recebeu uma aplicação de nitrogênio 

líquido (A) e o grupo que recebeu duas aplicações (B) e entre o grupo que recebeu 

uma aplicação de nitrogênio líquido (A) e o grupo que recebeu três aplicações de 

nitrogênio líquido (C). Os testes revelaram não haver diferenças significativas entre o 

grupo que recebeu duas aplicações de nitrogênio líquido (B) e o grupo que recebeu 

três aplicações (C). 

 

Tabela 1 - Comparação, mediante o teste Mann-Whitney, entre o número de 
aplicações de nitrogênio líquido após seis horas da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p < 0,05 * 
A x C p < 0,05 * 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
 
 
 

Tabela 2 - Comparação, pelo teste Dunn, entre o número de aplicações de 
nitrogênio líquido após seis horas da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p < 0,05 * 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
 

Os resultados apresentados nas Tabelas 3 e 4 mostram que, após 24 

(vinte quatro) horas de aplicação do nitrogênio líquido, os testes revelam não haver 

diferenças significativas entre nenhum dos grupos. 
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Tabela 3 - Comparação, através do teste Mann-Whitney, entre o número de 
aplicações de nitrogênio líquido após 24 horas da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p > 0,05 n.s 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
 

Tabela 4 - Comparação, por intermédio do teste Dunn, entre o número de aplicações 
de nitrogênio líquido após 24 horas da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p > 0,05 n.s 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
Assim como no caso anterior, os resultados apresentados nas Tabelas 5 e 

6 mostram que, após 72 (setenta e duas) horas de aplicação do nitrogênio líquido, os 

testes revelam não haver diferenças significativas entre nenhum dos grupos. 

 
 

Tabela 5 - Comparação, através do teste Mann-Whitney, entre o número de 
aplicações de nitrogênio líquido após 72 horas da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p > 0,05 n.s 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
 

Tabela 6 - Comparação, através do teste Dunn, entre o número de aplicações de 
nitrogênio líquido após 72 horas da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p > 0,05 n.s 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 
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Após sete dias de aplicação do nitrogênio líquido, os resultados mediante 

o teste de Mann-Whitney revelaram haver diferença significativa entre o grupo que 

recebeu uma aplicação e o grupo que recebeu três aplicações, assim como entre o 

grupo que recebeu duas aplicações e o grupo que recebeu três aplicações (Tabela 

7). Já o post-hoc teste Dunn foi de encontro ao resultado do teste Mann-Whiney para 

a diferença significativa entre o grupo que recebeu uma aplicação e o grupo que 

recebeu três aplicações (Tabela 8). 

 
Tabela 7 - Comparação, pelo teste Mann-Whitney, entre o número de aplicações de 
nitrogênio líquido após sete dias da aplicação 
 

 Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p < 0,05 * 
B x C p < 0,05 * 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
 

Tabela 8 - Comparação, por intermédio do teste Dunn, entre o número de aplicações 
de nitrogênio líquido após sete dias da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p > 0,05 n.s 
B x C p < 0,05 * 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 

 
 

As tabelas 9 e 10 mostram as comparações entre os grupos após 14 dias 

de aplicação do nitrogênio líquido. Os resultados dos testes revelaram haver 

diferenças significativas somente entre o grupo que recebeu uma aplicação de 

nitrogênio líquido e o grupo que recebeu três aplicações. 

 
Tabela 9 - Comparação, por meio do teste Mann-Whitney, entre o número de 
aplicações de nitrogênio líquido após 14 dias da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p < 0,05 * 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 
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Tabela 10 - Comparação, mediante o teste Dunn, entre o número de aplicações de 
nitrogênio líquido após 14 dias da aplicação 
 

Grupos Valor de p Diferença 
A x B p > 0,05 n.s 
A x C p < 0,05 * 
B x C p > 0,05 n.s 

* = significativo 
n.s. = não-significativo 
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4 DISCUSSÃO  

 

A escolha de um teste não paramétrico para análise estatística dos dados 

decorre do fato de, para este tipo de teste, não ser necessário assumir a normalidade 

da distribuição populacional das amostras. Para os valores aqui analisados, a 

mediana, estatística utilizada pelos testes não paramétricos, tem uma interpretação 

mais coerente do que a média. Vale ressaltar que os métodos não paramétricos não 

fazem suposições acerca da distribuição de onde vieram os dados, basendo-se na 

ordem (rank) dos dados. 

A língua de rato contém epitélio escamoso, tecido muscular estriado, tecido 

conjuntivo, vasos sangüíneos e nervos. Dessa forma, segundo Buch, Papert e Shear 

(1979), constitui um excelente representante dos tecidos moles da cavidade oral. No 

presente experimento, embora não tenha sido objeto de nossa investigação, foi 

possível constatar que a espessura média das línguas de rato foi de 4,0 mm. Tal fato 

tornou-se significante, pois apesar de não ter ocorrido comprometimento da 

integridade do epitélio de recobrimento do ventre lingual da maioria das amostras, foi 

possível verificar em um caso do grupo B e em dois casos do grupo C. Tais achados 

nos levam a sugerir que em estudos futuros diminua-se o tempo de aplicação do 

nitrogênio líquido ou se utilize a língua de animais de maior porte, como coelhos, 

cães ou macacos. Ainda que tenha havido necrose importante nos casos citados, foi 

verificada completa cicatrização tecidual ao longo dos dias. 

Em decorrência da necessidade do contato direto entre o nitrogênio líquido 

e o tecido, selecionou-se para o experimento o sistema de sondas fechadas (“closed 

probes”), as quais possibilitam melhor controle acerca da quantidade de tecido a ser 

atingido. O nitrogênio líquido pode ser aplicado sob a forma de spray (sistema de 

sondas abertas) ou mediante a utilização de hastes plásticas recobertas com pontas 

de algodão. Como nosso objetivo futuro é levar tal experiência para o tratamento de 

lesões bucais, os sistemas abertos não são convenientes para a cavidade bucal, uma 

vez que apresentam perda do controle da temperatura obtida no tecido e da área a 

ser atingida pela crioterapia, o que pode ser prejudicial para o meio intra-oral. 

Segundo Farah e Savage (2006), em virtude da rápida evaporação do nitrogênio 

líquido das pontas de algodão fazem-se necessárias, ainda, numerosas aplicações 
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na lesão em questão. O diâmetro das sondas selecionadas foi de 1,0mm, compatível 

com a limitada extensão da língua destes animais. 

Nos grupos em que mais de uma aplicação foi realizada, o intervalo entre 

estas foi de cinco minutos, tempo suficiente para que a bola de gelo formada 

descongelasse espontaneamente. Um tempo maior de descongelamento permite que 

os cristais de gelo cresçam e que ocorra dano mecânico e osmótico. Segundo Gage 

e Baust (1998) e Veth et al. (2005) o período aqui utilizado entre os ciclos de 

congelamento-descongelamento é considerado adequado para obtenção de maior 

destruição tecidual. 

Clinicamente não ocorreu hemorragia em nenhum dos animais submetidos 

ao experimento, fato já relatado por outros autores (ARIKAN et al., 2006; CAMACHO-

ALONSO; LOPEZ-JORNET; BERMEJO-FENOLL, 2005; FARAH; SAVAGE, 2006; 

POGREL, 1993; YEH, 2000a). Segundo Farah e Savage (2006), este fato decorre da 

congestão vascular causada pelo congelamento. 

Segundo Rabb et al. (1974) e Hoffman e Bischof (2002), após o 

descongelamento é comum ocorrer breve período de vasodilatação. Além disso, o 

endotélio dos vasos é sensível ao congelamento/descongelamento, permitindo 

aumento da permeabilidade vascular e edema intersticial. A hemorragia e o edema 

observados histologicamente, em todos os grupos avaliados, ratificam esta 

afirmação. A presença de edema ocorreu já seis horas após as aplicações, em todos 

os protocolos realizados, o que está de acordo com outros estudos que mostraram 

resultados semelhantes (BUCH; PAPERT; SHEAR, 1979; FARAH; SAVAGE, 2006; 

NATIELLA et al., 1974). No entanto, Tal e Rifkin (1986), somente constataram a 

presença de edema 24 horas depois de realizada uma aplicação de nitrogênio líquido 

por um minuto. 

Em 2005, Baust e Gage relataram que, logo após o descongelamento, o 

tecido mostra-se congesto e hiperêmico, tornando-se eritematoso. Nesta pesquisa 

este eritema ficou bastante evidente após duas ou três aplicações, ao passo que nas 

amostras que receberam somente uma aplicação o tecido se mostrou levemente 

eritematoso somente nos primeiros minutos, retornando à sua aparência anterior em 

poucos instantes. Provavelmente esse achado se deva à pequena quantidade de 

hemorragia que ocorre em nível microvascular após uma aplicação de nitrogênio 

líquido (grupo A), quando comparada a duas ou três aplicações. 
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No estudo realizado por Kuylenstierna, Lundquist e Nathanson, em 1980, 

os autores relataram que a isquemia ocorrida em um tecido tratado por meio da 

criocirurgia resultou em uma necrose uniforme do tecido. Já Farah e Savage, em 

2006, verificaram que a crioterapia levava à perda da precisão da área e 

profundidade congeladas, além da imprevisibilidade da cicatrização. Em nosso 

estudo pôde-se observar que a necrose (quando presente) não seguiu nenhum 

padrão, ocorrendo de forma disseminada em todas as direções, fato que ratifica os 

achados de Farah e Savage (2006) e contraria àqueles encontrados por 

Kuylenstierna, Lundquist e Nathanson (1980). A cicatrização observada neste 

trabalho ocorreu de forma previsível, uma vez que todos os subgrupos avaliados 

mostraram evidências histológicas características de reparo ao longo dos dias. 

Para Leopard e Poswillo (1974) e Hoffman e Bischof (2002), a repetição 

dos ciclos produz destruição tecidual mais precisa e extensa. No presente trabalho, 

nos casos onde foram realizadas três aplicações de nitrogênio líquido, a necrose 

pôde ser observada num período de seis horas, ao passo que, naqueles submetidos 

a uma aplicação, a necrose só esteve presente entre 24 e 72 horas. Provavelmente a 

repetição sucessiva dos ciclos provoque maior necrose tecidual. Embora tenha 

havido necrose em todos os grupos, esta se apresentou mais extensa e disseminada 

nos grupos B e C, sendo, ainda, maior em C que em B. A necrose ocorreu após 24 

horas no grupo A e após 6 horas nos grupos B e C.  

Com o objetivo de tratar lesões leucoplásicas (SAKO; MARCHETTA; 

HAYES, 1972) e pigmentação gengival (YEH, 1998) por meio de uma aplicação de 

nitrogênio líquido com pontas de algodão durante 30 segundos, os autores 

verificaram o desenvolvimento de necrose apenas depois de três a quatro dias da 

realização do procedimento. O protocolo realizado no grupo A, com a única diferença 

de empregar o sistema de sondas abertas, foi desenvolvido por Tal e Rifkin (1986) 

com o propósito de tratar lesões de líquen plano. Tais autores só evidenciaram 

necrose tecidual após sete dias. Provavelmente esta divergência com nossos 

achados tenha sido conseqüência do sistema de sondas ou do método de aplicação 

do nitrogênio líquido utilizado pelos autores supracitados. 

Nos experimentos realizados neste trabalho, a fase de reepitelização foi 

observada em diferentes momentos, a depender do número de aplicações realizadas. 

Nos grupos que receberam uma e duas aplicações, o restabelecimento do epitélio 
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ocorreu aproximadamente sete dias após a crioterapia, enquanto no grupo que 

recebeu três aplicações este estádio só ocorreu 14 dias após as intervenções.  

Quanto maior for o prejuízo causado ao epitélio, maior é o período de tempo 

requerido para a regeneração. Isso explica o fato de termos ainda encontrado 

reepitelização 14 dias após as aplicações no grupo C. Evidências mostram que, após 

instituição da criocirurgia, as camadas epiteliais mais superficiais são severamente 

destruídas, enquanto as camadas mais profundas são menos afetadas (LEOPARD; 

POSWILLO, 1974). 

A cicatrização completa do tecido lesado ocorreu ao fim de 14 dias nos 

grupos A e B. Neste mesmo período, o grupo C ainda se apresentava em estádio de 

reepitelização. Autores como Sako, Marchetta e Hayes (1972) e Yeh (2000a) 

encontraram o mesmo tempo de cicatrização tecidual encontrados nos grupos A e B. 

Tal período diverge das duas a três semanas requeridas pelas amostras do trabalho 

de Tal e Rifkin (1986), quando aplicaram um ciclo de um minuto em pacientes com 

líquen plano, e de Yeh (1998) no tratamento de pigmentação gengival com aplicação 

de nitrogênio líquido por meio de pontas de algodão durante 30 segundos. 

De acordo com nossos achados pôde ser constatado que os ciclos 

moderados de congelamento utilizados devem ser satisfatórios para o tratamento de 

uma grande variedade de lesões que acometem a cavidade bucal. Porém, é muito 

importante enfatizar que, embora a crioterapia por meio de nitrogênio líquido tenha-se 

mostrado um método de fácil execução, ratificando outros trabalhos (ARIKAN et al., 

2006; CAMACHO-ALONSO; LOPEZ-JORNET; BERMEJO-FENOLL, 2005; FARAH; 

SAVAGE, 2006; POGREL, 1993; YEH, 2000a), o número de aplicações, o seu tempo 

e o intervalo entre as administrações devem ser testadas no futuro para que 

possamos predizer com maior fidelidade os eventos que se seguirão à sua aplicação, 

bem como indicar com precisão quais lesões serão beneficiadas com a sua 

utilização. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com base em nossos resultados podemos concluir que: 

a. Após seis horas, o grau de inflamação e necrose tecidual induzidas por 

dois ou três ciclos de nitrogênio líquido foram superiores às induzidas por um ciclo de 

um minuto; 

b. O edema observado, após 72 horas, foi maior nos grupos submetidos a 

duas ou três aplicações de nitrogênio líquido que no grupo submetido a apenas um 

ciclo; 

c. Após 24 horas, o infiltrado inflamatório encontrado quando realizadas 

duas ou três aplicações de nitrogênio líquido foi superior ao encontrado quando 

realizada somente uma aplicação; 

d. Após sete dias, as feridas obtidas por meio da aplicação de três ciclos de 

nitrogênio líquido apresentaram processo inflamatório. Neste período, foi observado 

restabelecimento dos tecidos submetidos a um e dois ciclos da terapia. 

e. No grupo que recebeu três aplicações de nitrogênio líquido foi observada 

reepitelização após 14 dias, enquanto que, neste período, os demais grupos 

apresentaram completa cicatrização tecidual.   
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ANEXOS 

ANEXO A – Tabela de escores 

      
      

  A(6h) A(24h) A(72h) A(7d) A(14d) 
Amostra 1 2 0 3 1 0 
Amostra 2 2 3 0 1 0 
Amostra 3 2 0 2 2 0 
Amostra 4 2 0 1 1 0 
Amostra 5 2 3 3 1 0 

      
      
      
  B(6h) B(24h) B(72h) B(7d) B(14d) 

Amostra 1 3 2 3 0 0 
Amostra 2 3 3 1 0 0 
Amostra 3 2 3 3 0 0 
Amostra 4 3 3 2 0 1 
Amostra 5 3 1 3 2 0 

      
      
      
  C(6h) C(24h) C(72h) C(7d) C(14d) 

Amostra 1 3 3 3 2 1 
Amostra 2 2 2 2 2 0 
Amostra 3 3 3 1 3 1 
Amostra 4 3 3 3 2 1 
Amostra 5           

                     

    GRUPO CONTROLE 

Amostra 1          0 

Amostra 2          0 
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ANEXO B – Protocolo de Aprovação do projeto pela Comissão de Ética em Pesquisa 

Animal - CEPA 

 

   

 


