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RESUMO 

EFEITOS DO IMIQUIMODE NA CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS EM RATOS. 
CHARLES JEAN GOMES DE MESQUITA. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Cirurgia. Universidade Federal do Ceará. 
Orientador: Prof. Dr. José Alberto Dias Leite. Co-Orientador: Prof. Dr. Fco. Vagnaldo 
Fechine Jamacaru 

Queimaduras podem causar substancial morbidade e contraturas devido à hiperproliferação 
fibroblástica. O imiquimode, imunomodulador utilizado em doenças virais e neoplasias 
cutâneas, promove resposta imune inata e adaptativa, interagindo com Toll-Like Receptors, 
permitindo reconhecer antígenos e células invasoras, ativando células de Langerhans e 
citocinas endógenas capazes de suprimir a hiperproliferação fibroblástica, mostrando-se útil 
no tratamento de cicatrizes hipertróficas e quelóides. Inexistiam trabalhos sobre o 
imiquimode em queimaduras cutâneas. Avaliou-se os efeitos do imiquimode na cicatrização 
de queimaduras utilizando-se métodos macroscópicos, microscópicos e computacionais. 
Produziram-se queimaduras dérmicas profundas de cada lado da linha média dorsal em 32 
ratos Wistar utilizando um ferro-de-solda modificado aplicado a pele por 9s. Instituiram-se 
tratamentos 3X/semana a partir do segundo dia pós-queimadura (D2PQ). No lado direito 
(controle) utilizou-se solução salina isotônica (SAL). À esquerda utilizou-se imiquimode 
(IMQ) tópico 5%. Oito animais foram eutanasiados nos D4, D7, D14 e D21PQ, obtendo-se 
fotografias digitais e amostras teciduais. Na análise macroscópica utilizou-se escala visual 
analógica (EVA), escala de exame clínico (EEC) e planimetria digital. Para análises 
microscópicas utilizaram-se amostras coradas pela hematoxilina-eosina (HE) ou picrosirius-
red (PR). Nas amostras HE, sob microscopia ótica, quantificou-se o tipo e a intensidade da 
reação inflamatória e a involução temporal do dano tecidual pela atribuição de escores. 
Amostras PR foram analisadas à microscopia de luz polarizada, quantificando-se a 
densidade do colágeno tipo I e tipo III e razão colágeno I: colágeno III (Razão I:III). Não 
houve mortes, infecção nem autocanibalismo. Os parâmetros biométricos não evidenciaram 
efeitos deletérios sobre o estado nutricional. A EVA favoreceu discretamente o grupo SAL 
(P=0,0491). A EEC não mostrou diferenças significativas. A planimetria digital evidenciou 
menor velocidade de reparação nas feridas do grupo IMQ (P<0,05). A quantificação da área 
de lesão mostrou involução similar, exceto no D14PQ onde a área de necrose era maior no 
grupo IMQ (P<0,05). A análise histológica qualitativa mostrou um processo reparatório mais 
lentificado no grupo IMQ em todos os tempos. No D7PQ, a intensidade da reação 
inflamatória foi classificada como discreta em 50% das feridas do grupo SAL e intensa ou 
moderada em 75% do grupo IMQ (P<0,005). No D21PQ a inflamação foi mais extensa no 
grupo IMQ (P<0,005). Observou-se que 50% das feridas do grupo SAL exibiam reação 
inflamatória subaguda e 37,5% crônica, enquanto nenhuma ferida do grupo IMQ mostrava 
inflamação crônica no D7PQ (P<0,005). No D21PQ a inflamação no grupo IMQ era 
subaguda (68,75%) e no grupo SAL 56,25% era crônica (P<0,05). A morfometria do 
colágeno evidenciou aumento do colágeno tipo I e diminuição do colágeno tipo III nos dois 
grupos. A razão colágeno I: colágeno III foi menor no grupo IMQ em D4 e D21PQ (P<0,05). 
O modelo reproduziu queimaduras dérmicas, preservando anexos essenciais à 
reepitelização. A picrossirius-polarização foi eficaz no reconhecimento do colágeno e os 
métodos computacionais foram eficientes, identificando diferenças mínimas no processo 
lesão-reparação. O imiquimode foi eficaz em promover o processo inflamatório e retardar a 
maturação, gerando menor quantidade de fibrose. 

Palavras-chave: Imunomodulação, cicatrização, queimadura, colágeno, análise de 
imagem assistida por computador, rato.  

 



ABSTRACT 

EFEITOS DO IMIQUIMODE NA CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS EM RATOS. 
CHARLES JEAN GOMES DE MESQUITA. Dissertação (Mestrado). Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Cirurgia. Universidade Federal do Ceará. 
Orientador: Prof. Dr. José Alberto Dias Leite. Co-Orientador: Prof. Dr. Fco. Vagnaldo 
Fechine Jamacaru. 

Burns can result in substantial morbidity because of fibroblastic hyperproliferation 
and contracture. Imiquimod is a immunomodifier -TLR-7 agonist used in viral 
diseases and in neoplastic conditions like actinic keratosis, melanoma, and non-
melanoma skin cancer. It acts by promoting endogenous cytokines known to 
suppress fibroblast proliferation. A new recent use is in treating keloids and 
hypertrophic scars to reduce scarring. No study of the effect of imiquimod on 
cutaneous burns has been performed. This study examined burn healing in the 
presence of topical imiquimod by evaluation of wound appearance, computer-aided 
image analysis, and histology in a rat model. Standardized partial-thickness burns 
were produced on the dorsum of thirty-two Wistar rats. Right-sided wounds received 
therapy with isotonic saline (sham). Left-sided wounds were treated with imiquimod 
cream at 5% (IMQ). This was repeated 3 times/week after injury. Euthanasia was 
performed at 4th, 7th, 14th and 21st Postburn days (PBD). Wounds were harvested for 
histological analysis. Evaluation of wound appearance was performed using clinical 
assessment scale (CAS) and a visual analogue scale (VAS). Scars area and 
perimeter were measured using digital planimetry to assess wound edge migration 
by Gilman’s modified Equation. Inflammation type and intensity was graded by 
histological scale. Collagen type was identified by picrosirius-polarization and 
morphometric analysis was performed. VAS scores showed discretally improved 
appearance in the imiquimod-treated wounds versus the saline-treated control at 
PBD21 (P=0.0491). There was no difference in CAS scores. Wound edge migration 
was significantly slowest in imiquimod-treated wounds (p<0.05). Histological 
evidence of partial thickness dermal injury with sparing of dermal appendage 
epithelial cells was seen in all wounds. Histologic characteristics of gradually 
diminished injured area between groups were similar except in imiquimod-treated 
wounds at PBD14 (p<0.05). Inflamattory state was bigger in imiquimod-treated 
wounds at PBD7 and PBD21 (p<0.005). At PBD7 there was no chronic-type of 
inflammatory reaction in imiquimod-treated group, although in saline-treated group 
chronic plus sub-acute type was present in 87.5% (p<0.005). At PBD21 68.75% of 
imiquimod-treated group showed acute plus subacute inflammatory state, and saline-
treated group displayed chronic-type in 56.25% of the wounds. The total amount of 
collagen increased in both groups throughout all time points. Morphometry showed 
an inversed ratio type I to type III collagen. Ratios of type I collagen to type III 
collagen was much lower in imiquimod-treated wounds at PBD4 and PBD21. Topical 
treatment with Imiquimod 5% cream for partial-thickness burn wounds 3 times/week 
courses do not improve clinical appearance and scarring during late healing. There is 
no difference in histology during the short-term healing process. Computer-aided 
image proccessing was efficient to evaluate burned-wound healing. Wound healing 
and fibrosis was impaired in imiquimod- treated wound group.  

KEY-WORDS:  Imiquimod, immunomodifier, burns, wound healing, computer-aided 
image proccessing, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos em decorrência de trauma 

de origem térmica resultante da exposição a chamas, líquidos ou superfícies 

quentes, frio, substâncias químicas, radiação, atrito ou fricção (PICOLLO et al., 

2002). As queimaduras estão entre as condições mais devastadoras encontradas na 

medicina, tendo acompanhado o homem desde que ele começou a manusear o 

fogo. Enquanto servia para aquecê-lo nas noites frias e para afastar as feras, o fogo 

às vezes se voltava contra seu mestre e, quando não o matava, causava o que 

ainda hoje permanece como uma das experiências mais dolorosas sofridas pelo 

homem, marcando-o, literalmente, de forma indelével (MESQUITA et al, 2006).  

Através dos séculos, cada médico de destaque tinha um remédio 

preferido para aliviar as dores e o sofrimento das queimaduras. O debate sobre a 

melhor terapêutica permaneceu até os primeiros anos do século passado: resfriar x 

não resfriar? Umidificar e drenar ou secar e cobrir? Finalmente, após a Primeira 

Guerra Mundial, o transplante de pele foi estabelecido como tratamento padrão, com 

subseqüente redução da cicatriz e controle da dor (XU, 2004).  

No mundo todo, se estima em quatro milhões as seqüelas resultantes de 

queimaduras, cerca de 70% destas em crianças. Nos EUA anualmente mais de dois 

milhões de pessoas são vítimas de queimaduras. Mais de 25% destes requerem 

tratamento em centros de queimados (FERGUSON et al., 1996). Segundo a 

Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), ocorrem anualmente em nosso país 

de um milhão de casos de queimaduras. Destes casos, 200 mil são atendidos em 

serviços de emergência e 40 mil demandam hospitalização levando direta ou 

indiretamente a 2.500 mortes, perdendo apenas para outras causas violentas, que 

incluem acidentes de transporte e homicídios (BRASIL, 2000; VALE, 2005). Mais de 

90% dos pacientes queimados tem, em maior ou menor grau, seu revestimento 

cutâneo atingido, alterando sua morfologia e funções, sendo necessário pleno 

conhecimento destas características na abordagem moderna das queimaduras 

(BENSON, DICKSON; BOYCE, 2006). 
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1.1 Fisiopatologia da queimadura térmica 
 

Nos tecidos de revestimento as queimaduras podem determinar 

destruição parcial ou total da pele e de seus anexos, podendo atingir camadas mais 

profundas como o tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. Para uma 

abordagem terapêutica correta é de importância fundamental o conhecimento do 

processo fisiopatológico do trauma térmico, compreendendo-o como uma conjunção 

dinâmica de eventos (XU, 2004). A manifestação clínica de uma lesão por 

hipertermia varia desde uma resposta local em queimaduras menores até formas 

capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à extensão e gravidade 

destas lesões (LIMA Jr.; SERRA, 2004). 

No caso das queimaduras cutâneas, a pele serve de barreira à 

transferência de energia para tecidos mais profundos, sendo o local onde a maior 

parte da lesão fica delimitada. A cútis sofre lesões decorrentes do calor pelo contato 

direto e pela isquemia progressiva causada pela agressão térmica. Mesmo uma 

breve exposição a uma fonte de alta temperatura como água, chamas ou objeto 

aquecido pode levar a coagulação imediata de várias camadas da pele. Em 

temperaturas acima dos 44°C e abaixo dos 51°C as lesões celulares dobram a cada 

aumento de grau. Acima dos 51°C ocorre destruição rápida da cútis e acima dos 

60°C a necrose por coagulação protéica é imediata (XU, 2004). O dano celular direto 

resulta da desnaturação protéica. O suprimento sanguíneo e as características da 

pele lesionada também são importantes na resposta celular final (KUMAR; ABBAS; 

FAUSTO, 2004).  

A lesão induzida por queimadura pode ser classificada em inicial e 

retardada. A lesão inicial divide-se por sua vez em dano físico e em lesão mediada 

pela inflamação. A lesão retardada corresponde ao dano em resposta à rejeição de 

tecido necrótico (XU, 2004; DEMLING; DESANTI, 2005) 

O dano físico, eminentemente local, pode ser direto ou indireto. O dano 

físico direto ocorre imediatamente apos a exposição da pele a uma fonte térmica 

causando rápida desnaturação protéica e lesão celular, provocando necrose da 

interface cutânea. A destruição tecidual está relacionada com o tipo de fonte de 

calor, temperatura, tempo de exposição, espessura da pele atingida e/ou à pressão 

exercida sobre a pele pelo elemento de contato. Mesmo depois de retirada a fonte, o 

calor não se dissipa imediatamente e o calor residual acumula-se levando a dano 
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secundário indireto, que persiste por 6 a 12h após o trauma térmico inicial (XU, 

2004). 

A lesão induzida pela inflamação pode ser local e/ou sistêmica. A 

resposta inflamatória local desencadeada pela queimadura inicia-se por volta de 1h, 

persistindo por até 72h após o trauma térmico. Tal persistência ocorre devido à 

reação bioquímica ao calor e à reação inflamatória local. Embora a inflamação seja 

necessária à reparação tecidual, a produção excessiva de mediadores, proteases e 

oxidantes causam danos adicionais aos epiteliócitos e endotélio capilar (DEMLING, 

DESANTI, 2005). Cerca de 1 a 2h após a queimadura ocorre aumento significativo 

da permeabilidade capilar na área lesada a partir do tecido são adjacente, 

resultando em exsudação do fluido intravascular para o interstício e isquemia 

associada. Simultaneamente, devido a desordens metabólicas locais, desenvolve-se 

edema das células lesadas e saudáveis. Além disso, os capilares permeáveis 

liberam substancias químicas que agravam a lesão inicial estendendo o dano a 

áreas previamente saudáveis podendo levar a resposta inflamatória sistêmica. 

Nestes processos atuam, provavelmente, histamina, serotonina, íons H+, cininas e 

bradicininas, dentre outras substancias. Esta fase de reação termo-bioquímica 

continua afetando os tecidos viáveis e lesados após a agressão inicial, levando a 

uma serie de reações inflamatórias que podem ativar a cascata de coagulação e 

causar microtrombos que, por sua vez, podem levar a necrose anóxica, edema e 

isquemia adicionais (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2004; XU, 2004). 

Na fase de dano retardado, fatores exógenos e endógenos que incluem 

inflamação persistente, colonização bacteriana ou trauma mecânico, associados à 

crosta que se forma na superfície queimada e/ou agentes tópicos aplicados à ferida 

são elementos comumente encontrados. Esta fase, iniciada 72h após a queimadura, 

consiste na resposta dos tecidos viáveis à desintegração de tecidos necróticos na 

interface da zona de lesão (XU, 2004). O acúmulo de neutrófilos no exsudato causa 

danos aos tecidos viáveis através de proteases e oxidantes dos neutrófilos e pelo 

aumento do consumo de oxigênio pelos tecidos sãos. Tal reação, mista e extensa 

pode incluir proteólise de histiócitos necróticos; regeneração de histiócitos viáveis e 

infecção microbiana. A atividade proteolítica causa lesão do tecido de granulação 

incipiente inibindo fatores de crescimento e dificultando o processo de reparação. Ao 

mesmo tempo, as células viáveis restantes iniciam um processo de regeneração 

num ambiente desfavorável, potencializando a inflamação. A combinação destes 
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fatores altera o equilíbrio da flora residente agravando o dano local podendo levar a 

resposta inflamatória sistêmica (DEMLING; DeSANTIS, 2005). 

A resposta sistêmica, por sua vez, acontece em graus variados a 

quaisquer queimaduras, ocorrendo liberação de citocinas e de outros mediadores 

inflamatórios na circulação que podem levar a alterações à distância em diversos 

aparelhos e sistemas. Quando a queimadura acomete mais de 30% da área de 

superfície corporal total a resposta sistêmica aumenta exponencialmente 

(BARBOSA et al., 2003). Esta resposta generalizada pode gerar efeitos 

cardiovasculares como aumento da permeabilidade capilar, levando a perda de 

proteínas e fluidos intravasculares para o interstício. Ocorre vasoconstricção 

periférica e esplâncnica pela liberação adrenérgica e diminuição da contratilidade 

miocárdica, provavelmente pela liberação do Fator de Necrose Tumoral α (TNF-α). A 

conjunção destas alterações resulta em hipotensão sistêmica e hipoperfusão de 

órgãos-alvo. Os efeitos respiratórios são broncoconstrição e síndrome da angústia 

respiratória aguda. Dentre os efeitos metabólicos, pode ocorrer um aumento de até 

três vezes da taxa metabólica basal que, acoplada com a hipoperfusão esplâncnica, 

leva a desnutrição aguda, necessitando reposição de nutrientes para diminuir o 

catabolismo e manter íntegra a barreira gastrointestinal. Dentre os efeitos 

imunológicos destacam-se a diminuição inespecífica da resposta imune, afetando 

tanto a via humoral quanto a imunidade regulada por células mediadoras 

inflamatórias (RAVAGE et al., 1998).  

As lesões decorrentes da injúria e da fisiopatologia do reparo tecidual 

causam alterações anatomopatológicas específicas da pele. A área de injúria em 

queimaduras divide-se, do exterior para o interior, em camada necrótica e camada 

reacional. A primeira resulta do dano físico e a segunda das reações bioquímicas e 

da inflamação. Dependendo da patogênese da queimadura, o tecido da camada de 

reação química transforma-se em tecido necrótico e/ou inflamatório. Num corte 

perpendicular à pele queimada podem ser identificadas três zonas concêntricas e 

tridimensionais de lesão descritas por Jackson em 1947 (Figura 1). A zona central 

ou zona de necrose consiste na área diretamente lesada pelo contato máximo, 

ocorrendo perda tecidual irreversível devido à coagulação dos constituintes protéicos 

da pele. A zona intermediária é chamada de zona de estase, devendo-se ao dano 

térmico indireto e ao dano termo-bioquímico, resultante da estase circulatória e da 

degeneração tecidual causada pela formação progressiva de microtrombos. A 
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camada mais externa é denominada zona de hiperemia, onde os tecidos 

experienciam a reação inflamatória causada pela injuria térmica e química locais, 

caracterizando-se por alterações potencialmente reversíveis como edema, 

hiperemia, anóxia e exsudação (KAO; GARNER, 2000; XU, 2004). 

 

 
FIGURA 1 – Zonas de lesão em queimaduras. Adaptado de Xu (2004). 

 

 

As alterações fisiopatológicas dentro destas três zonas revelam a 

biodinâmica mais complicada de todas as feridas, envolvendo vários mediadores 

inflamatórios e estando intimamente relacionadas à administração de diferentes 

medidas terapêuticas (XU, 2004). Terapêutica que provoque mais injuria local pode, 

obviamente, agravar a lesão nas outras zonas. Medidas efetivas no tratamento dos 

tecidos abaixo da zona de necrose podem prevenir ou reverter a lesão na zona de 

estase e/ou de hiperemia. Se o tecido necrótico não for retirado, uma pressão não-

fisiológica exercida sobre os tecidos mais profundos pode levar a desidratação e 

perda da elasticidade da pele. Além disso, o aumento da pressão na microcirculação 

e a hemoconcentração levam a anóxia e necrose tecidual progressivos. Medidas 

terapêuticas que levem a coagulação ou que não hidratem a pele podem provocar a 

formação de crostas que, adicionalmente, podem levar a insulto letal aos tecidos da 

zona de estase e hiperemia, causando aumento da extensão e profundidade da 

queimadura (GUEUGNIAUD et al., 2000). 
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1.2 Modelos experimentais de queimadura por hipertermia  
 

O foco das pesquisas em queimaduras tem mudado consideravelmente 

nas últimas décadas: nos anos 60 e 70 do século passado os estudos eram 

baseados no tratamento do choque hipovolêmico pós-queimadura, resultando em 

abordagem mais precoce e métodos mais efetivos de controle de danos. Nos anos 

80 os estudos dirigiram-se ao controle da infecção, já que uma vez superada a fase 

de ressuscitação a infecção é, hoje em dia, como no passado, a principal causa de 

morte em pacientes grandes queimados (XU, 2004). Nos anos 90 as investigações 

se dirigiram para a análise de mediadores da resposta imuno-inflamatória local e 

sistêmica, precoce e/ou tardia, subseqüentes à agressão térmica, procurando 

identificar estes mediadores e avaliar o seu papel na modificação desta resposta 

(DAVIDSON, 1998). Paralelamente foram estudadas várias abordagens no 

tratamento de queimaduras de espessura parcial ou total, buscando prevenir 

seqüelas e promover uma cura mais rápida. Existem restrições de ordem ética e 

moral à experimentação em seres humanos. A dificuldade da uniformização da 

amostra, da dose e/ou modo de administração de medicamentos, do uso de dietas, 

o controle do ambiente externo e do millieu interne, sem contar com fenômenos 

associados que possam dificultar a compreensão e o relacionamento de causa e 

efeito (BIONDO-SIMÕES, 1998). Uma das características primordiais durante o 

desenvolvimento de um modelo experimental de queimadura é tentar minimizar as 

variáveis que possam interferir na obtenção de resultados mais precisos e completos 

além de buscar a reprodução das condições fisiopatológicas da agressão, com o 

intuito de analisar suas repercussões locais e sistêmicas (MEYER; SILVA, 1999). 

No momento, permanece imprescindível o uso de animais para o estudo 

de queimaduras. Uma pesquisa eletrônica na base de dados Medline-PubMed® da 

National Library of Medicine do Instituto Nacional de Saúde dos EUA em busca de 

artigos publicados de 1966 a presente data, utilizando as palavras-chaves non-

animal techniques revelou apenas 53 artigos. Destes, nenhum tratava 

especificamente de queimaduras. Adicionando o termo Skin foram encontrados 10 

artigos e, novamente, não havia nenhuma referência a queimaduras. Adicionando 

thermal injury ou burns a busca resultou negativa. Infelizmente inexiste, no 

momento, um modelo não-animal para o estudo de queimaduras (MESQUITA et al., 

2006).  
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O filósofo inglês Jeremy Benthan, em 1789, no cap. XVII de seu livro 

Introduction to the principles of morals and legislation, lançou as bases para a 

posição atualmente utilizada para a proteção dos animais. Benthan escreveu: “A 

questão não é se podem eles [os animais] raciocinar ou podem eles falar? Mas, 

podem eles sofrer?” (SINGER, 2004). Em 1959, o zoologista William M.S. Russell e 

o microbiologista Rex L. Burch publicaram na Inglaterra o livro The principles of 

humane experimental technique, onde introduziram os princípios dos três “Rs” da 

pesquisa em animais: Redução no número de animais utilizados; Refinamento de 

técnicas e procedimentos que minimizem a dor e o estresse e Reposição-

Substituição por modelos não-animais quando possível. Esta proposta não impede a 

utilização de modelos animais em experimentação, mas faz uma adequação no 

sentido de humanizá-la. Modernamente, Regan e Singer acrescentaram um quarto 

“R”: Responsabilidade, reafirmando o direito de todos os animais à vida e o dever 

humano de garantir a vida e a integridade física e psicológica de todos os animais. 

Ao se planejar qualquer prática em animais, seja para ensino ou para pesquisa, 

devemos estabelecer com clareza os objetivos do experimento, levando em conta a 

legislação vigente quanto ao uso de animais em tais situações (MESQUITA et al, 

2006). 

Os roedores, especialmente os ratos de laboratório, são os animais 

empregados em 88% das práticas científicas nos Estados Unidos e em 97% na 

Inglaterra (PETROIANU, 1996). Ratos albinos têm sido selecionados para estudos 

em laboratórios de fisiologia desde 1828. O mais antigo relato de criação de uma 

linhagem data de 1856 quando o Jardin des Plantes iniciou uma colônia selecionada 

de ratos negros cativos, e em 1888 deu origem a uma nova linhagem. A mais antiga 

colônia que ainda resiste, PA strain, foi criada por Helen Dean King no Wistar 

Institute em Philadelphia em 1909 (KRINKE 2000). O rato Wistar e, em menor 

extensão, o Sprague-Dawley, gradualmente se tornaram as linhagens preferidas 

para pesquisas. O rato Wistar, comparado com o Sprague Dawley possui um corpo 

maior em relação à cauda, é mais resistente a infecções, tornando-o um bom 

modelo para o estudo de queimaduras, especialmente quando um maior tempo de 

sobrevida é necessário. Outros modelos animais constituem cerca de 3 a 12% dos 

modelos de queimaduras (DAVIDSON, 1998; GOTTRUP; AGREN; KARLSMARK, 

2000). O Coelho (Oryctolagus cuniculus) pelo seu porte, corpo arredondado e 

alongado, permite retirada de maiores amostras de sangue e de pele, porém, é 
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muito sensível a infecções, requer técnicas anestésicas e de biotério mais 

dispendiosas, além de custar 10 vezes mais. O mesmo pode ser dito acerca do 

porquinho da índia. Porcos possuem uma maior similaridade fisiológica e anatômica 

com a pele humana sendo ultimamente bastante utilizados em pesquisas de 

queimaduras. No entanto, se considerarmos seu alto custo de obtenção e 

manutenção, a necessidade de instalações mais amplas e de técnicas e aparelhos 

de anestesia mais sofisticadas limitam bastante o seu uso em laboratórios com 

orçamento limitado (DAVIDSON, 1998).  

 
1.3 Cicatrização viciosa 

 

A cicatrização tem efeitos benéficos quando consegue restabelecer uma 

continuidade anatômica. Porém alguns malefícios podem advir do processo 

cicatricial, tais como: perda de parênquima funcionante, interferência mecânica 

direta (no caso de atingir a própria estrutura articular) ou indireta por bridas, 

aderências ou contraturas (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2004). O aumento do 

número de trauma e de intervenções cirúrgicas, junto com um aumento das 

expectativas de pacientes com relação à estética tem despertado cada vez mais o 

interesse nos distúrbios da cicatrização, especialmente no que diz respeito a 

quelóides e cicatrizes hipertróficas, ditas cicatrizes patológicas, pelo seu volume e 

influência negativa na qualidade de vida. Cicatrizes hipertróficas e queloideanas são 

freqüentemente resultantes de cirurgias ou de injúrias acidentais que atinjam a 

derme reticular ou camadas mais profundas, como as que ocorrem em queimaduras 

de 2º e 3º graus. Geralmente surgem sobre feridas que cruzam articulações ou as 

linhas de tensão cutânea mínima. Em conjunto tais defeitos cicatriciais são 

denominados de supercicatrização, desafiando os profissionais que trabalham com 

vítimas de queimaduras (VISHNU; GREGORY, 2001; BURD; HUANG, 2005). 

 

1.4 Terapêutica das cicatrizes viciosas em queimaduras 
 

No caso das cicatrizes viciosas de queimaduras existem muitas tentativas 

de controlar o processo cicatricial e evitar ou minimizar o aparecimento da 

supercicatrização (MUSTOE, 2004). Tais métodos terapêuticos podem ser não 

invasivos ou invasivos. Dentre as medidas não invasivas destacam-se os métodos 
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compressivos, que podem ser utilizados no pós-operatório de excisão de quelóides e 

na prevenção de cicatrizes hipertróficas após queimadura. O mecanismo de ação 

postulado é a estabilização de mastócitos, degeneração de miofibroblastos, 

diminuição da infiltração celular e um efeito modulador sobre a α2-macroglobulina. A 

principal desvantagem é a não aderência do paciente ao tratamento (CARR-

COLLINS, 1992). Silicone laminado pode ser usado em terapêutica combinada 

agindo provavelmente, por reidratação da cicatriz, reduzindo a evaporação em cerca 

de 50%, diminuindo a atividade capilar, a deposição de colágeno e a concentração 

das citocinas pró-inflamatórias. Pode causar, entretanto, hipersensibilização ou 

alergias (CARNEY; CASON; GOWAN, 1994).  

Dos métodos invasivos, a cirurgia ainda é o mais empregado, embora 

como modalidade isolada esteja praticamente abandonada devido às altas taxas de 

recidiva, próximas a 80%, que geralmente ocorrem no primeiro ano pós-operatório 

(MUSTOE et al., 2002). Recomenda-se a core excision (excisão intralesional) ou a 

excisão seriada, combinada a outras formas de tratamento (detalhadas abaixo). 

A radioterapia isolada também exibe baixa eficácia no tratamento de 

quelóides porém, em combinação com a cirurgia atinge nível de eficácia de até 80% 

na prevenção da recidiva, similarmente ao uso da cirurgia+corticoterapia 

intralesional (HOFFMAN, 1982). A laserterapia, por sua vez, demonstrou 

experimentalmente capacidade de retardar a síntese do colágeno e aumentar a 

colagenólise. O mecanismo postulado é que o pulso de laser coagula os capilares, 

levando a hipóxia tecidual, liberando ácido lático, conseqüentemente diminuindo o 

pH e a concentração de α2-macroglobulina. Tal efeito aguarda comprovação em 

ensaios clínicos. O tratamento dura cerca de 1 ano, é caro e preferencialmente deve 

ser usado em cicatrizes recentes. Efeitos adversos incluem eritema e, algumas 

vezes, hipopigmentação (ALSTER et al.,1994; ALSTER; WILLIAMS, 1995; 

GOLDMAN; FITZPATRICK, 1995). Outra alternativa é a crioterapia, que em uso 

combinado é eficaz em até 80% dos casos. A desvantagem principal é o tempo 

prolongado de tratamento, além disso os meelanócitos são altamente sensíveis ao 

resfriamento, podendo gerar hipopigmentação cutânea (RUSCIANI; ROSSE; BONO, 

1993; LAYTON; CUNLIFE, 1994).  

O uso de glicocorticóides está bem estabelecido como terapia adjuvante à 

excisão cirúrgica, podendo ser administrado de forma tópica ou intralesional. A 

resposta objetiva na redução da lesão quando usados topicamente é pobre, 



10 
 

aliviando apenas sintomas como o prurido. O cloridrato de triamcinolona é o 

corticóide mais popular, efetivo e bem estudado, sendo usada em injeções 

intralesionais. Quando usado isoladamente melhora discretamente a aparência dos 

quelóides sem eliminá-los. Possui taxa de resposta efetiva próxima de 70% com 

recorrência de até 40%. Corticóides possuem um efeito inibitório da fibroplasia e α-2-

macroglobulina, diminuindo a síntese do colágeno, dos glicosaminoglicanos e do 

processo inflamatório da ferida, promovendo a degradação do colágeno doente. Os 

principais efeitos colaterais são: dor na aplicação, atrofia tecidual local, discromia, 

reativação dos nódulos queloidianos, teleangiectasias e imunossupressão (LAYTON; 

CUNLIFE, 1994).  

Nas duas últimas décadas novas opções terapêuticas têm apresentado 

resultados animadores. Dentre estas, o uso do interferon (IFN) gama. O IFN-γ atua 

reduzindo a produção de colágeno tipo I, II, III e possivelmente do tipo IV. Pode ser 

utilizado isoladamente ou adjuvante à excisão cirúrgica. Em quelóides demonstrou-

se eficaz em mais de 85% dos casos (LARABEE; EAST; JAFFE, 1990). A utilização 

é intralesional, duas vezes por semana em dose de 100 a 200 mcg. No entanto seu 

custo é elevado possuindo efeitos colaterais significativos. Um dos efeitos colaterais 

mais comumente reportados é a dor durante a injeção, o que requer algumas vezes 

bloqueios anestésicos ou sedação consciente. Outro efeito colateral importante á a 

ocorrência de cefaléia semelhante à enxaqueca, que regride em 24-48h sob a ação 

de analgésicos potentes (PITTET; RUBBIABRANDT; DESMOULIEVE, 1992; 

HILMER; MACLEOD, 2002). 

Mais recentemente o uso tópico de uma nova classe farmacológica: a dos 

chamados moduladores da resposta imune ou imunomoduladores vem sendo 

investigado experimental e clinicamente para tratar quelóides e cicatrizes 

hipertróficas, destacando-se o imiquimode. É uma imiquimidazolina, amina 

heterocíclica, de baixo peso molecular, que demonstra atividade antitumoral e 

antiviral indireta agindo como modulador da imunidade celular, aumentando a 

produção local de IFN-α, IFN-β e IFN-γ além do TNF-α (IMBERTSON et al., 1998). O 

imiquimode tem sido utilizado com sucesso no tratamento de doenças virais como 

molusco contagioso, condiloma acuminado-papiloma virose (HPV); nepolasia 

intraepitelial cervical, herpes-zoster recalcitrante, neoplasias como o carcinoma 

basocelular e espinocelular e em lesões pré-cancerosas como a ceratose actínica 

(GUPTA, BROWNE; BLUHM, 2002; BERMAN; KAUFMAN, 2002). A aplicação diária 
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da droga a 5%, sob a forma de creme ou gel, durante três a quatro semanas, é 

segura e efetiva erradicando os condilomas em 50% dos casos. Todavia, não deve 

ser usado em mucosas (NADAL; MANZIONE, 2002; SKINNER, 2003). 

O imiquimode tem demonstrado atividade antiproliferativa indireta, 

alterando a expressão dos marcadores da apoptose (HIRSCH; LEWIS, 2001; 

BERMAN; KAUFMAN 2002). A aplicação tópica da droga pelo próprio paciente, 

durante três a quatro semanas, é segura e efetiva em cicatrizes hipertróficas ou 

como adjuvante à excisão cirúrgica de quelóides. Neste caso deve ser aplicado 

imediatamente no leito da ferida cirúrgica que em seguida é meticulosamente 

fechada e, reaplicado novamente na noite da cirurgia e diariamente durante 8 

semanas (GUPTA; BROWNE; BLUM, 2002). Um estudo recente, comparando IFN-γ 

intralesional a imiquimode na prevenção da recorrência de quelóides, demonstrou 

recorrência de apenas 3% para as duas formas de tratamento, o imiquimode sem os 

efeitos adversos do IFN-γ (GUPTA; CHERMAN; TYRING, 2004).  

O mecanismo de ação do imiquimode ainda não está completamente 

elucidado, contudo existe o conhecimento de que ele age como modulador da 

imunidade, através de receptores de superfície como o Toll-like receptor (TLRs) 7 e 

TLR8, induzindo a produção local de citocinas como IFN-α, ß e γ e TNF-α 

(IMBERTSON et al., 1998; HIRSCH; LEWIS, 2001). 

O imiquimode espelha as respostas imunológicas inata e adaptativa 

(SAUDER, 2000; MARINI, 2002). A resposta imunológica inata é a responsável pela 

primeira linha de defesa orgânica, gerando sinais identificadores dos antígenos para 

o tipo de resposta efetiva a ser gerada (STANLEY, 2002). Já a resposta adaptativa, 

também chamada de resposta adquirida mediada por células (resposta tipo 1-Th1), 

é uma reposta específica a patógenos, sendo importante linha de defesa contra 

agentes virais e células tumorais. A ação conjunta da resposta inata e adaptativa 

ajuda o organismo a eliminar infecções virais e tumores (MILLER et. al., 1999). 

Células do sistema imune inato, como as células T, possuem mecanismos para 

integrar a resposta imune e reparo tecidual, através de uma variedade de receptores 

de superfície, como os TLRs, inicialmente descritos na mosca-da-fruta (Drosophila 

melanogaster), controlando o padrão dorso-ventral nos embriões em 

desenvolvimento. Os TLRs que parecem ter origem evolucionária antiga e podem 

ser um dos componentes mais velhos do sistema imune, também foram identificados 

em vertebrados, onde exercem ações de reconhecimento e ativação do sistema 
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imune inato e adaptativo (MESCHER; NEFF, 2005). TLRs são proteínas 

transmembranares do tipo I, hoje consideradas receptores de padrões repetidos ou 

PRRs (pattern recognition receptors). Os PRRs se ligam a pequenas seqüências 

moleculares encontradas consistentemente em patógenos conhecidas como Pamps 

(pathogen-associated molecular patterns). A função dos PRRs, dos quais os TLRs 

fazem parte, é a identificação de microorganismos por células em geral. O encontro 

das rotas dos Pamps, PPRs e imidazoquinolinas acontece via efeito agonista sobre 

TLR-7 e 8. Portanto, essas proteínas têm papel central no início da resposta do 

sistema imune inato. Nos vertebrados, podem também estimular a ativação do 

sistema imune adaptável, ligando, portanto, as respostas imunes inatas e adquiridas. 

Estes receptores são importantes elementos do sistema imune inato, discriminando 

os componentes derivados de patógenos, reconhecendo variadas classes de 

microorganismos invasores (LIMA, 2007). Os TLRs também reconhecem proteínas 

de choque térmico (heat-shock proteins) que são liberadas de tecido necrosado ou 

danificado, isto porque a via TLR de células imunes induz a expressão de muitos 

genes diretamente envolvidos no reparo tecidual, incluindo metaloproteases, 

citocinas e fatores angiogênicos (LI; CHEN; KIRSNER, 2001). As células T 

identificam patógenos via reconhecimento dos TLRs presentes na superfície das 

células apresentadoras de antígenos. A ligação a tais receptores ativa a síntese de 

citocinas que amplificam a inflamação, aumentando a resposta a microorganismos e 

promovendo o reparo tecidual. A ativação dos TLRs de células dendríticas resulta na 

ativação subseqüente das células T com um receptor de células T (T-cell receptor 

,TCR) específico para um antígeno particular. Uma vez ativadas estas células T 

antígeno-específico, inicia-se uma resposta imune adaptativa dirigida, efetiva e 

apropriada (STANLEY, 2002). Modelos animais mostraram que o imiquimode age 

através do TLR7, simulando a síntese e liberação de citocinas de monócitos, 

macrófagos e células dendríticas, além da ativação da via MyD88-dependente 

(HEMMI et al., 2002). 

A ação do sistema imune inato reside no reconhecimento de patógenos e 

sua eliminação por meio de células fagocíticas e da ativação de células do sistema 

NK (natural killer). O imiquimode estimula diretamente a resposta inata, através da 

indução, síntese e liberação de citocinas, dentre outras o IFN-α, IFN-γ, TNF-α, IL-6 e 

IL-12, tanto em monócitos e células dendríticas humanas quanto em macrófagos de 

camundongos. Estas citocinas são consideradas as responsáveis pelos efeitos 
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antivirais e antitumorais do imiquimode (MILLER et al., 1999). Em modelos animais, 

o imiquimode estimula a atividade de células NK, induz macrófagos a secretarem 

citocinas e óxido nítrico (NO), induzindo também a proliferação e diferenciação de 

linfócitos B. Estas moléculas, por sua vez, induzem a expressão de vários 

marcadores de ativação e estimula a diferenciação dos linfócitos B em células 

secretoras de anticorpos (MILLER et al., 1999; SAUDER, 2000; SAUDER, 2003). A 

aplicação tópica do imiquimode na pele de camundongos e ratos nude resultou em 

aumento da concentração de RNA mensageiro (mRNA) de IFN-α, de IFN-γ e de 

TNF-α.(IMBERTSON et al., 1998). Queratinócitos provenientes de pele humana 

tratados com imiquimode também tiveram expressão aumentada de mRNA do IFN-

α, IL-6 e IL-8 (SYED, 2001). Em células que respondem ao imiquimode, quimiocinas 

como a IL-8, proteína inflamatória de macrófagos (MIP)-1a e -1b e proteína 

quimiotática de macrófagos (MCP)-1 são induzidas. Quando tais proteínas são 

produzidas, elas atraem células imunológicas ao seu sítio de produção, localizando-

as no local lesionado (MILLER, 2002). 

O imiquimode também provoca a estimulação da resposta imune 

adaptativa que, através do seu braço celular, é importante no controle de infecções 

virais e de tumores. A resposta imune adaptativa reside no reconhecimento de 

antígenos invasores pelas células apresentadoras de antígenos [antigen-presenting 

cells (APCs)], como as células de Langerhans da epiderme. O Imiquimode ativa pelo 

menos quatro APCs: células dendríticas, células de Langerhans, 

monócitos/macrófagos e células B (MILLER et al., 2002). O Imiquimode aumenta a 

migração das células de Langerhans para os linfonodos de drenagem, onde 

aumentam a apresentação de antígenos às células T helper (Th), ativando-as e 

induzindo imunidade. O imiquimode induz, especificamente, citocinas que estimulam 

a via Th1 pela estimulação de monócitos e células dendríticas, as quais produzem 

IFN-α. Isto resulta em produção do receptor β2 da IL-12 (IL-12β2), o qual estimula as 

células CD4 a produzirem IFN-γ e IL-2. Estas citocinas, por sua vez ativam células 

CD8, tornando-as células T citotóxicas capazes de eliminar células virais e/ou 

tumorais, fornecendo uma memória imunológica a ser usada em proteção futura 

(SUZUKI et al, 2000).  
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1.5 Relevância e justificativa 
 

Apesar dos avan;cós terapêuticos, queimaduras e suas seqüelas 

continuam a comprometer a qualidade de vidas das suas vítimas. Modelos de 

indução de queimaduras utilizando-se de animais de experimentação permanecem 

necessários. A análise computadorizada de imagens tem se mostrado ferramenta 

útil nos estudos sobre reparotecidual. A emergência de modalidades terapêuticas 

promissoras e não invasivas como os imunomoduladores, que possam minimizar as 

cicatrizes hipertróficas, quelóides e contraturas merecem apreciação e análise 

criteriosa. Não foi encontrado na literatura consultada nenhum trabalho que 

avaliasse in vivo os efeitos do uso tópico do imiquimode em queimaduras 

experimentais.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 

Avaliar o efeito do imiquimode sobre a cicatrização de queimaduras 

cutâneas induzidas em rato.  

 

2.2 Específicos 

• Estabelecer um modelo experimental de indução de queimaduras; 

• Verificar a utilidade de ferramentas computacionais na análise 

planimétrica de queimaduras e quantificação do colágeno. 
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3 MÉTODO 
 

3.1 Aspectos éticos 
 

Este estudo de caráter experimental foi realizado após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal do Ceará (CEPA-

UFC), Protocolo Nº21/2005. A pesquisa foi conduzida de acordo com as normas 

internacionais do Council for International Organization of Medical Sciences (1985) e 

conforme os princípios do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), 

instituição ligada ao International Council for Laboratory Animal Science. Aplicaram-

se as normas de redação do Guia Para Normalização de Trabalhos Acadêmicos de 

Acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (COSTA, 2003). 

 

3.2 Caracterização da amostra 
 
Foram utilizados trinta e dois ratos (Rattus norvegicus, var. Albinus, 

Rodentia mammalia), linhagem Wistar, machos, adultos jovens (idade de cerca de 

120 dias), pesando em média 293g, bem nutridos, vermifugados e livres de 

ectoparasitas, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina Christus 

(FMC), Fortaleza-CE.  

 
3.3 Ambiente de experimentação 
 

Os animais foram previamente submetidos a um período de adaptação de 

sete dias, sendo alojados em gaiolas individuais de polipropileno de 0,15m² sob 

condições de luminosidade (ciclos claro/escuro de 12h), temperatura (22-24ºC), e 

ruídos controlados no Laboratório de Cirurgia Experimental (LABCEX) da FMC. Os 

animais receberam ração comercial apropriada e tiveram livre acesso à água potável 

durante todo o experimento.  
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3.4 Anestesia e analgesia 
 

Nos diversos tempos do experimento os animais foram submetidos à 

anestesia utilizando cetamina (50mg/kg) (Ketamin 50mg. Laboratórios Cristalia, 

Brasil) e xilazina (20mg/Kg) (Rompum 20mg. Bayer do Brasil) por via intramuscular. 

O rato foi considerado anestesiado quando este se apresentava imóvel ao 

manuseio, havia ausência de resposta a estímulos nociceptivos (pick test, reflexo 

córneo-palpebral) mantendo freqüência e amplitude respiratórias normais. A 

analgesia foi administrada por via oral durante as primeiras 72h de pós-operatório 

utilizando-se uma associação de 500mg de paracetamol e 30mg de fosfato de 

codeína (Tylex® 30mg, Janssen Cilag Farmacêutica Ltda., São Paulo, SP, Brasil) na 

proporção de um comprimido triturado e dissolvido em 500ml de água. 

 

3.5 Preparo pré-operatório 
 

Os animais não foram submetidos a jejum. Três dias antes da indução da 

queimadura por hipertermia os animais tiveram o dorso epilado do pescoço à raiz da 

cauda, incluindo flancos, utilizando barbeador elétrico. Imediatamente antes da 

realização da queimadura os animais foram novamente epilados, na extensão e 

maneira acima descritas, sendo a seguir colocados em decúbito ventral sobre 

pranchetas cirúrgicas de aço inoxidável, previamente limpas com álcool, secas e 

protegidas por campo cirúrgico, fazendo em seguida antissepsia da pele com 

clorexidina a 2% (Riohex®, Ind. Farmacêutica Rioquímica Ltda., São José do Rio 

Preto, SP, Brasil) e secagem com compressa de gaze. Demarcou-se no dorso do 

animal oito áreas simétricas de 10 x 10 mm, laterais à linha média dorsal, guardando 

a distância entre si de 10 mm, mediante a utilização de caneta dermográfica 

(Sanford®, Fine Point, Permanent Marker) e de molde vazado confeccionado com 

filme radiográfico (Figura 2). 
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FIGURA 2 – Delimitação das áreas queimadas. 
 
 
3.6 Produção das queimaduras 
 

Para produção das queimaduras foi utilizado um ferro de soldar (Hikari®, 

40 W) especialmente preparado. A ponta originalmente redonda foi retirada e na 

haste foi acoplada uma placa fina quadrada de cobre medindo 10 mm de lado 

(superfície de contato de 1cm²). O sensor de um termostato, preparado para manter 

uma temperatura constante de 100ºC, foi implantado 2 mm acima da área de contato 

(Figura 3). O peso total do aparato era de 90g, incluindo o ferro de soldar, o cabo 

elétrico de 80 cm de comprimento e o cabo do sensor. O conjunto foi colocado em 

contato com a pele previamente demarcada, verticalmente e sem pressão adicional 

por 9 segundos cronometrados, sendo os cabos sustentados pelo pesquisador (Fig. 

4). Imediatamente após cada queimadura a área foi resfriada por 1 min utilizando 

gaze umedecida com soro fisiológico 0,9% (SF) estéril à temperatura ambiente. 
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FIGURA 3 – Ferro de soldar modificado e termostato. 

 

  
FIGURA 4 – Execução das queimaduras. 

 
3.7 Distribuição dos grupos e aplicação dos tratamentos 
 

Mediante sorteio, as queimaduras da região dorsal direita foram 

designadas para tratamento com SF, constituindo o grupo controle (SAL). As 

queimaduras da região dorsal esquerda foram designadas para tratamento tópico 

com o imiquimode creme a 5% (Aldara®, 3M, USA) constituindo o grupo 

experimento (IMQ). Aplicou-se o imiquimode utilizando-se espátula de aço 
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inoxidável. O SF foi embebido em gaze e aplicado. Nenhuma das feridas recebeu 

cobertura adicional. O dia da queimadura foi denominado D0 e os tratamentos foram 

aplicados 3x/semana do 2º dia (D2) pós-queimadura (PQ) até D20PQ. Nestas 

ocasiões foi realizada escarotomia mecânica de todas as feridas utilizando-se gaze 

embebida em SF, procurando retirar apenas as crostas e preservar o tecido de 

granulação. Tal método de tratamento é considerado úmido-seco, não oclusivo e de 

cicatrização dirigida por segunda intenção. 

 

3.8 Períodos de aferição 
 

Imediatamente após as queimaduras e no D2, D4, D7, D14 e D21 PQ os 

animais foram posicionados em decúbito ventral na mesa cirúrgica protegida por 

campo verde junto a uma régua milimetrada opaca e a seguir fotografados para 

análise macroscópica. As fotografias foram obtidas com câmera digital (Olimpus® 

FE100, 4.0 Megapixels, Japão), no formato VGA (tamanho=640x480 pixels), 

montada sobre tripé com distância padronizada de 35 cm do dorso do animal. 

Aleatoriamente, oito animais foram submetidos à eutanásia com dose letal inalatória 

de éter sulfúrico para coleta de amostras nos D4, D7, D14 e D21PQ, de modo que 

se pudesse avaliar o curso da cicatrização.  

 

3.9. Análise biométrica 
 

Foram obtidos parâmetros biométricos no D0, D4, D7, D14 e D21PQ. 

Nestas ocasiões os animais anestesiados foram submetidos à aferição da massa (p) 

em gramas utilizando balança eletrônica de precisão (Toledo do Brasil, modelo 

9094-1). O comprimento naso-anal (CNA) em cm foi medido utilizando paquímetro 

analógico. A partir destes dados, calculou-se o índice de massa corpórea para ratos 

(índice de Lee), que é a razão do peso corporal (p) em gramas elevado a 1/3 sobre o 

CNA (LEE (g/cm) = p1/3 /CNA) (SOARES et al., 2006). Também foi calculada a área 

de superfície corporal total (ASCT) pela fórmula de Meeh: ASCT= k x p2/3, onde 

ASCT se expressa em cm², k = 9,1 é uma constante adequada a ratos (MEYER; 

SILVA, 1999). Utilizou-se estas mensurações para avaliar se houve ganho ou perda 

de massa dos animais no decorrer do experimento. 
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3.10 Análise macroscópica 
 

As queimaduras foram analisadas clinicamente utilizando-se uma Escala 

Visual Analógica (EVA), semelhante às usadas na avaliação de dor e uma Escala de 

Exame Clínico (EEC) adaptada de Beausang et al. (1998). A extensão das 

queimaduras foi quantificada macroscopicamente através da planimetria digital 

computadorizada utilizando-se de fotografias.  

 

3.10.1 Escalas de avaliação 

 

Para realização da EVA as fotografias foram analisadas por dois cirurgiões 

plásticos “cegos” ao tipo e tempo de tratamento. A EVA foi utilizada para quantificar 

a qualidade da cicatriz, sendo feita por meio de avaliação das fotografias dos 

animais, assinalando-se um ponto em um segmento de reta medindo 10 cm sem 

identificação dos traços milimetrados, sendo o ponto inicial (0) como o de melhor 

aparência e o final (10) como o de pior aparência. Foram assinalados com caneta 

vermelha e azul os ponto correspondentes as feridas do lado direito e esquerdo 

respectivamente (quadro 1) 

 

Escala Visual-Analógica (EVA) (Tamanho, 10cm, incrementos de 1mm) 

Excelente 0___________________________________________10 Ruim 

Direita: -- Esquerda:-- 

QUADRO 1 – Escala Visual Analógica. Adaptada de Beausang et al., 1998. 

O exame clínico detalhado foi realizado pelo próprio pesquisador. Foram 

sorteados 2 animais, dentre os sacrificados nos D4, D7, D14 e D21P para confecção 

da EEC, utilizando-se dos seguintes dados aos quais foram atribuídos escores 

quanto: A) aparência da coloração; B) brilho; C) contorno e D) distorção das feridas. 

Da EEC de Beausang et al.(1998) retirou-se um quinto dado que seria a sensação 

tátil, haja vista que seriam utilizadas imagens fotográficas digitais. Considerou-se 

coloração normal toda a área da queimadura que apresentava aspecto normal de 

coloração e pilificação semelhantes ao tecido não queimado. Área de granulação foi 
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considerada a de coloração róseo-avermelhada; área de necrose foi considerada 

toda área com coloração pálida e presença de crostas (quadro 2). 

 

Escala de Exame Clinico (EEC) 
A Aparência da coloração  Escore 
 Cor igual 1 
 Róseo-avermelhada 2 
 Violácea 3 
 Pálida 4 
B Brilho  
 Escura 1 
 Clara 2 
C Contorno  
 Sem contorno evidente 1 
 Levemente denteada 2 
 Bastante denteada 3 
D Distorção  
 Nenhuma 1 
 Leve 2 
 Moderada 3 
 Severa 4 
Total   

QUADRO 2 – Escala de Exame Clínico. Adaptada de Beausang et al., 1998. 

3.10.2 Planimetria digital 

 

Utilizando-se as fotografias tomadas a partir do D2PQ, as imagens digitais 

foram enviadas a um computador Toshiba Sattelite, processador Pentium® Dual 

Core de 1,6 GHz, memória RAM de 2Gb, HD de 160 GB onde foram transformadas 

em bitmap. As áreas de interesse foram determinadas e processadas utilizando o 

programa Image Tool 3.0 (UTHCSA, USA). Através de ferramentas do programa, foi 

realizada a planimetria digital das fotografias importadas. As figuras foram 

submetidas à calibração para mm, sendo realizado o traçado do contorno de cada 

ferida/cicatriz utilizando o mouse. Utilizando-se as ferramentas Area e Distance 

foram determinadas área (A) e perímetro (P) de cada queimadura (figura 5). Para 

quantificar a reparação, utilizou-se da taxa média de migração das margens (TMM) 

das feridas. A TMM que engloba os parâmetros reepitelização, contração e 
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remodelação, independentemente do formato das feridas (FALANGA, 1996) é obtida 

pela Equação de Gilman modificada: TMM (mm2/dia)={(Aa-Ab)/[(Pa+Pb)/2)]}/(a-b), 
onde A=área da ferida (mm2); P=perímetro da ferida, (mm); a=dia inicial; b= dia 

observação final. 

 

FIGURA 5- Demarcação na tela do computador para mensuração da área e perímetro das feridas 
utilizando programa de análise de imagem (Image Tool 3.0, UTHCSA,USA). 

 

3.11 Análise microscópica 

Por ocasião da eutanásia (D4, D7, D14 e D21PQ), foram retirados 

fragmentos de pele (20x20mm) incluindo a porção central de tecido contendo a 

ferida ou cicatriz circundada por tecido são, interessando pele, paniculum carnosum 

e gordura subcutânea com bisturi lâmina 15 (figura 6). Após remoção, as amostras 

foram divididas igualmente e agrupadas de acordo com os tipos e tempos de 

tratamento, sendo fixadas em formaldeído tamponado a 10% e enviadas para 

processamento histológico. Após inclusão em parafina, as peças foram levadas ao 

micrótomo e submetidas a cortes de 5 micrômetros de espessura. Uma vez 

montadas as lâminas, os cortes foram divididos em dois lotes. O primeiro lote de 

amostras foi corado pela hematoxilina-eosina (HE), para avaliar regeneração 
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epitelial, fibrose, inflamação. O segundo lote foi corado pelo vermelho da síria (sirius-

red), acidificados pelo ácido pícrico (picrosirius-red) e submetidos à análise da 

densitometria do colágeno pela picrossirius-polarização (JUNQUEIRA; BIGNOLAS; 

BRENTANI, 1979). 

   

FIGURA 6- Retirada dos segmentos de pele no D7PQ (lado direito acima e esquerdo abaixo). 

3.11.1 Análise microscópica pela coloração HE 

Através da coloração HE foram realizados análise morfométrica do dano 

tecidual e o estudo do processo inflamatório-cicatricial. 

A análise morfométrica do dano tecidual foi feita utilizando imagens 

captadas e digitalizadas através de um sistema composto por microscópio de luz 

convencional e câmera tipo CCD (Sony, Japão) conectada à placa digitalizadora 

(Captivator®) acoplada a computador provido com um sistema analisador de 

imagem (ImageJ 1.38X, NIH, USA). Este software permite delimitar a área total de 

necrose e quantificá-la em pixels. Foi selecionada a área mais central da 

queimadura como campo para análise e realizadas mensurações em 16 lâminas por 

grupo por dia de observação. A figura 7 ilustra este método de análise. 

ESQUERDO 

DIREITO 
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FIGURA 7 – Análise computadorizada área de necrose utilizando o software Image J. 

Foram realizadas observações pertinentes ao tipo de reação inflamatória 

e à intensidade do processo cicatricial. Os dados foram classificados de acordo com 

achados histológicos qualitativos aos quais foram atribuídos escores como se segue.  

Para determinar o tipo de reação inflamatória, utilizaram-se as 

características celulares predominantes na reação inflamatória. A presença de 

congestão ou edema e predominância de exsudato neutrofílico (polimorfonucleares) 

foi indicativa de processo inflamatório agudo e a predominância de infiltrado 

monomorfonuclear foram achados indicativos de processo inflamatório crônico. As 

situações mistas (sem predominância de nenhum infiltrado) foram consideradas 

como processo inflamatório subagudo. Esses parâmetros foram graduados em: grau 

0, ausente; grau 1, presença discreta; grau 3, presença moderada e grau 4, 
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presença acentuada. Aos índices do processo inflamatório agudo foi atribuído sinal 

negativo, e aos índices do processo inflamatório subagudo e crônico foi atribuído 

sinal positivo (quadro 3). Após a atribuição dos índices, procedeu-se à somatória 

destes, de maneira que cada tratamento teve um escore final, permitindo assim a 

classificação dos diferentes tratamentos em três fases do processo inflamatório 

(quadro 4). 

 
QUADRO 3 – Classificação e atribuição de índices aos achados histológicos de amostras obtidas das 

queimaduras coradas pela hematoxilina-eosina 
 
ACHADOS INTENSIDADE 

    Ausente   Discreta      Moderada     Acentuada 

Exsudato neutrofílico 0 -1 -2 -3 

Sem infiltrado predominante 0 1 2 3 

Infiltrado linfo-neutrofílico 0 1 2 3 

 
QUADRO 4 – Caracterização do tipo de processo inflamatório de acordo com o escore final em cada 

fase do processo de reparação. 
 

TIPO DE INFLAMAÇÃO ESCORE FINAL 

Aguda -3 a -1 

Subaguda >-1< 3 

Crônica 3 a 6 

 

O processo cicatricial foi quantificado utilizando-se da intensidade do tipo 

de reação inflamatória (graduado como 0=ausente; 1=aguda, 2=subaguda e 

3=crônica), da análise da presença de tecido de granulação e do grau de reparação 

(fibrose e/ou reepitelização) através da atribuição de índices a estes achados: grau 

0, ausente; grau 1, presença discreta; grau 3, presença moderada e grau 4, 

presença acentuada, conforme tabela 3 abaixo. Foi feita a somatória dos índices e 

os escores encontrados graduados de 1 a 9 para determinar-se o Escore Final: 1 a 3 

=inicial; >3 a ≤6= intermediária; >6 a 9= adiantada (tabelas 3 e 4) 
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QUADRO 5 – Classificação e atribuição de índices aos achados histológicos referentes a 
cicatrização, em amostras obtidas das queimaduras coradas pela hematoxilina-eosina 

 
ACHADOS INTENSIDADE/ÍNDICE 

Reação inflamatória Ausente/0 Aguda/1 Subaguda/2 Crônica/3 

Tecido de granulação Ausente/0 Discreto/1 Moderado/2 Acentuado/3 

Reparo Ausente/0 Discreto/1 Moderado/2 Acentuado/3 

 
QUADRO 6 – Caracterização da fase do processo cicatricial de acordo com o escore final obtido do 

processo de reparação. 
 

FASE DA CICATRIZAÇÃO ESCORE FINAL* 

Inicial 1 a 3 

Intermediária >3≤ 6 

Adiantada >6 a 9 

* Percentagem das medidas efetuadas em 16 lâminas/grupo de feridas/data da coleta, coradas pela 
coloração HE, baseados nos escores encontrados graduados de 1 a 9 (Escore Final: 1 a 3 =discreta; 
>3 a ≤6= moderada; >6 a 9= acentuada) 
 
3.11.2 Análise microscópica pela picrossirius-polarização 

 

As amostras coradas pelo picrosirius-red foram submetidas a exame da 

birrefringência do colágeno por meio da picrosirius-polarização. A técnica de 

coloração foi realizada de acordo com a rotina do laboratório da UFC. A picrossirius-

polarização permite avaliar qualitativa e quantitativamente a birrefringência 

intrínseca (própria) dos feixes de colágeno em microscopia de polarização e 

acompanhar a evolução da reparação, a morfologia do tecido de granulação e a 

maturação das fibras colágenas. Queimaduras de espessura parcial causam lesões 

características na estrutura do colágeno tornando-as encolhidas, causando uma 

birrefringência típica ao microscópio de luz não-polarizada. A derme queimada 

apresenta-se mais fina ou mais grossa que a pele sã.  

Das lâminas preparadas, 8 delas foram selecionadas aleatoriamente por 

grupo e dia de tratamento e examinadas. Nestas lâminas foram marcados dois 

pontos para observação: Ponto 1 - início da área cruenta, transição entre a pele 

íntegra e o tecido de granulação; Ponto 2 – campo de observação mais superficial 

na reação inflamatória do tecido de granulação no leito da área cruenta. A figura 8 

mostra estes pontos, na coloração HE, para maior clareza. 
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FIGURA 8 – Microfotografia exemplificando os pontos em que foram realizados o exame histológico e 
morfométrico da área cruenta (coloração HE, aumento de 40X. 

Com auxílio de programa analisador de imagens (Sistema de Análise 

Morfométrica, SAMM), um programa de computador desenvolvido especificamente 

para tal finalidade (FECHINE JAMACARU, 2006), foram realizadas medidas em 

pixels dos feixes que apresentavam birrefringência em cada lâmina. Essas medidas 

foram obtidas por meio da diferença de coloração detectada pelo programa 

analisador, onde as medidas foram executadas no tecido de granulação logo abaixo 

do epitélio em proliferação (nos períodos de 4 e 7 dias) e abaixo do epitélio imaturo 

(nos períodos mais avançados 14 e 21 dias), sempre evitando áreas de tecido 

adiposo. A partir da execução das medidas, obteve-se a média em cada grupo de 

feridas pela análise estatística. Sob luz polarizada as fibras de colágeno tipo I 

(maduro) foram identificadas por sua coloração vermelho-alaranjada e as fibras tipo 

III (imaturo) por sua coloração esverdeada. Imagens digitais das peças histológicas 

foram obtidas de forma padronizada (Figura 9) mediante o uso de um microscópio 

óptico (N-200 T, Coleman, São Paulo, Brasil) equipado com um filtro de polarização 

e uma câmera digital (Cyber-shot DSC-W55, Sony Corp., Japão). Para evitar 

variações decorrentes do processo de captura das imagens, fixaram-se as 

configurações da câmera, assim como a intensidade da iluminação do microscópio. 

Os campos estudados corresponderam à fronteira de crescimento de pele nova e 
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tecido subjacente ao leito da ferida. Imagens digitais dessas regiões foram 

capturadas com uma magnificação de 100 vezes e armazenadas no formato 

Windows® Bitmap (BMP), com as dimensões de 640 x 480 pixels, cada pixel 

correspondendo a 24 bits, de acordo com o modelo de cores RGB (Red, Green, 

Blue). 

 

 
FIGURA 9 – Aspecto das fibras colágenas coradas pelo picrosirius red antes (imagem à esquerda) e 

após a polarização (imagem à direita) (aumento de 40X) 
 
 

As imagens foram analisadas pelo SAMM da seguinte maneira: para a 

quantificação do colágeno, o sistema foi previamente calibrado para reconhecer o 

espectro de cores relativo às estrutura de interesse (fibras colágenas do tipo I e III), 

de acordo com a técnica histoquímica empregada (picrosirius). Tal procedimento 

habilitava o software a identificar e segmentar automaticamente (separar os objetos 

de interesse dos demais componentes da cena) as estruturas de interesse. Todavia, 

uma segmentação interativa era também disponibilizada, possibilitando, assim, que 

o operador definisse novos parâmetros de segmentação, caso julgasse como 

inadequado o resultado do procedimento automático. Concluída a segmentação, o 

software realizava a quantificação da estrutura de interesse em toda a imagem. Para 

tanto, determinava a densidade de área, que é definida pelo quociente entre a área 

ocupada pela estrutura de interesse e a área total do campo estudado, sendo 

expressa em termos percentuais (Figuras 10 e 11). 
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Figura 10 – Quantificação do colágeno tipo I em imagens capturadas de lâminas sob picrossirius-
polarização pelo Sistema de Análise Morfométrica (SAMM). 

 

 

 

Figura 11 – Quantificação do colágeno tipo III em imagens capturadas de lâminas sob picrossirius-
polarização pelo Sistema de Análise Morfométrica (SAMM). 
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3.12 Cronograma 
 

O quadro 7 sumariza a composição dos grupos, cronograma de 

tratamentos, avaliações e coleta de amostras 

CRONOGRAMA 
-3D- preparo pré-operatório 

D0 - Análise biométrica inicial e produção das queimaduras 
GRUPOS 32 animais/256 feridas 

Grupo SAL (controle) Grupo IMQ (tratamento) 
Tratamento c/ Soro fisiológico 0,9% 

Região dorsal direita 
128 feridas 

Tratamento c/ Imiquimode 
Região dorsal esquerda 

128 feridas 
Dias dos tratamentos pós queimadura 

D2 D4 D7 D10 D12 D14 D16 D18 D20 
Avaliação macroscópica e análise biométrica 

EVA (escala visual analógica) 
EEC (escala de exame clínico) 

Planimetria digital 
Eutanásia e dias de recolha de amostras 

Avaliação microscópica 
HE (hematoxilina-eosina) e PP (picrossirius-polarização) 

D4 D7 D14 D21 

QUADRO 7 – Composição dos grupos, cronograma de tratamentos, avaliações e coleta de amostras.  

 

3.13 Análise estatística 

Para análise das variáveis quantitativas realizou-se inicialmente o teste 

Kolmogorv-Smirnov para verificar a normalidade da distribuição. Constatando-se a 

distribuição normal, calcularam-se para a estatística descritiva, a média e o desvio 

padrão, assim como foram empregados testes paramétricos para análise dos dados.  

Comparações entre os grupos IMQ e SAL foram efetuadas mediante o uso 

do teste t de Student para amostras emparelhadas. No caso de variáveis ordinais, 

para comparação utilizou-se o teste U de Mann-Withney ou o de Wilcoxon. A análise 

de variância (ANOVA) para medidas repetidas , baseada em um fator (one-way 

analysis of variance), associada a um teste de comparações múltiplas (teste de 

Tukey) foi utilizada para comparar os grupos de tratamento. 
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Em todos os casos fixou-se em 0,05% (5%) a probabilidade alfa do erro 

tipo I (nível de significância), sendo considerado como significante estatisticamente 

um valor de P bicaudal menor que 0,05. Utilizou-se o programa estatístico GraphPad 

Prism 5 for Windows® (GraphPad Software, INC., USA, 2007) para análise e 

elaboração dos gráficos.  
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4 RESULTADOS 
4.1 Parâmetros biométricos e percentagem de área queimada iniciais 

As medidas do peso, comprimento naso-anal (CNA), índice de massa 

corpórea (índice de Lee), área de superfície corporal total (ASCT) e a percentagem 

da área de superfície corporal queimada (ASQ) dos animais no momento inicial (D0), 

previamente à aplicação dos tratamentos estão representados na tabela 1.  

TABELA 1 – Medidas do peso, comprimento naso-anal (CNA), índice de massa corpórea (LEE), área 
de superfície corporal total (ASCT) e percentagem de área da superfície corporal total 
queimada (ASQ) no D0 do experimento. 

RATO 
Nº 

PESO 
(g) 

CNA 
(cm) 

LEE 
(g/cm2) 

ASCT 
(cm2) 

ASQ 
(%) 

1 313 22,0 0,31 419,51 1,91 
2 220 20,5 0,29 331,63 2,41 
3 299 21,5 0,31 406,90 1,97 
4 312 22,5 0,30 418,61 1,91 
5 347 23,0 0,31 449,36 1,78 
6 340 23,5 0,30 443,30 1,80 
7 269 22,0 0,29 379,21 2,11 
8 328 21,5 0,32 432,80 1,85 
9 285 23,0 0,29 394,10 2,03 
10 285 19,5 0,34 394,10 2,03 
11 290 21,0 0,32 398,69 2,01 
12 205 19,0 0,31 316,38 2,53 
13 364 22,5 0,32 463,92 1,72 
14 328 22,5 0,31 432,80 1,85 
15 290 21,0 0,32 398,69 2,01 
16 225 21,5 0,28 336,64 2,38 
17 275 21,5 0,30 384,82 2,08 
18 297 23,0 0,29 405,08 1,97 
19 390 22,5 0,32 485,76 1,65 
20 265 19,0 0,34 375,44 2,13 
21 235 23,0 0,27 346,54 2,31 
22 273 22,5 0,29 382,96 2,09 
23 318 21,0 0,33 423,96 1,89 
24 320 24,0 0,28 425,74 1,88 
25 285 21,5 0,31 394,10 2,03 
26 255 22,0 0,29 365,93 2,19 
27 328 20,0 0,34 432,80 1,85 
28 289 20,5 0,32 397,78 2,01 
29 289 21,0 0,31 397,78 2,01 
30 300 22,5 0,30 407,81 1,96 
31 255 22,0 0,29 365,93 2,19 
32 300 20,0 0,33 407,81 1,96 
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A tabela 2 expõe os valores das medidas descritivas do peso, CNA, ASCT, 

índice de Lee e a ASQ dos 32 animais no momento inicial (D0), previamente a 

aplicação dos tratamentos com imiquimode (IMQ) e soro fisiológico 0,9% (SAL). 

TABELA 2 – Valores das medidas descritivas dos parâmetros biométricos e área da superfície corporal 
queimada inicial dos 32 ratos.  

VALORES 
 

PESO 
(g) 

CNA* 
(cm) 

LEE* 
(g/cm²) 

ASCT* 
(cm²) 

ASQ* 
(%) 

Média 292,94 21,64 0,31 400,53 2,02 
Desvio padrão 40,87 1,27 0,02 37,53 0,20 
Mediana 290,00 21,75 0,32 398,69 2,01 
Mínimo 205,00 19,00 0,25 316,38 1.65 
Máximo 390,00 24,00 0,34 485,76 2,53 
* CNA = comprimento naso-anal; LEE = índice de massa corpórea para ratos; ASCT= área da 
superfície corporal total; ASQ = percentual da área de superfície corporal total queimada. 

No decorrer do experimento houve um aumento da massa média dos 

animais, que foi de 6,9±1,5 g no D4PQ, 9,5±1,8g no D7PQ, 14,6±5,3 g no D14PQ e 

de 20,9±4,5g no D21PQ respectivamente. O CNA variou muito pouco. Apesar do 

relativo aumento de massa, entretanto, não se verificou diferença estatisticamente 

significante entre a massa média dos animais medido pelo teste t com a correção de 

Welch para amostras independentes. A evolução e análise estatística das variações 

da massa dos animais estão representadas na figura 12. 
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FIGURA 12 – Evolução da massa dos animais no decorrer do experimento. 
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Quanto ao índice de LEE, também não se verificou diferença significante 

entre os períodos estudados (teste t com a correção de Welch para amostras 

independentes). A evolução e análise estatística das variações dos índices de LEE 

estão expressas na figura 13. 
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FIGURA 13 – Variação do Índice de Lee (índice de massa corpórea) no decorrer do experimento. 
Diferenças não significantes (teste t com a correção de Welch para amostras 
independentes). 

 
4.2 Avaliação clínica macroscópica das queimaduras 

 

Não houve morte ou auto-canibalismo de nenhum animal. Não se verificou 

sangramento ou infecção em nenhum dos grupos de feridas. No 2º dia pós-

queimadura (D2PQ) as feridas apresentaram uma zona de necrose central bem 

definida, circundada por uma zona de edema e por uma zona de isquemia na sua 

porção mais periférica (Figura 14). 
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FIGURA 14 – Queimaduras no D2 evidenciando zona de necrose central e área de edema mal 
definida.  

No D4PQ a isquemia evoluiu com aumento da zona de necrose e 

diminuição do edema. Constatou-se a presença de crostas visíveis em todas as 

feridas. A transição zona de necrose-isquemia se apresentava bem delimitada. Não 

se constatou a olho nu grandes diferenças entre as feridas do grupo controle (SAL) e 

aquelas do grupo imiquimode (IMQ) (figura 15). 

 
FIGURA 15 – Queimaduras no D4. Feridas controle (SAL) acima e experimento (IMQ) abaixo. 
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No D7PQ a zona de necrose se mostrava mais nítida, com crostas 

facilmente destacáveis da ferida e com presença de tecido de granulação subcrustal. 

Os limites das feridas se apresentavam bastante similares (figura 16).  

 
FIGURA 16 – Queimaduras no D7 pós-queimadura 

No D14PQ houve progressão bastante acentuada da área de cicatrização, 

nas feridas do grupo SAL. Havia diminuição marcante do tecido de granulação no 

grupo SAL, com algumas feridas plenamente cicatrizadas. As crostas presentes 

eram facilmente liberadas evidenciando uma textura das feridas bastante similar à 

da pele sã circunjacente. Algumas apresentavam um leve grau de hipercromia. A 

zona de necrose era discretamente maior no grupo IMQ. Não havia zona de 

isquemia ou edema (figura 17). 

 

FIGURA 17 – Feridas no D14 pós-queimadura.  
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No D21PQ praticamente todas as feridas estavam completamente 

cicatrizadas e hipocrômicas com relação à pele circunjacente, com algumas 

indistinguíveis da pele normal. Algumas do grupo IMQ se apresentavam 

hipercrômicas. Com relação à textura, as cicatrizes do grupo SAL se apresentavam 

um pouco mais firmes e aderidas que as do grupo IMQ (figura 18). 

 

 
FIGURA 18 – Feridas no D21 pós-queimadura. 

A Escala Visual Analógica (EVA) (figura 19) mostrou uma melhor evolução 

clínica das feridas do grupo SAL, evidenciando diferença estatística limítrofe (P= 

0,491) conforme verificado pelo teste de Wilcoxon. 

0

2

4

6

8

10
SAL
IMQ

Dias pós-queimadura

*

4             7             14           21

EV
A

 (e
sc

or
es

)

 

FIGURA 19 – Box-plot da Evolução temporal da Escala Visual-Analógica (EVA) das feridas dos 
grupos SAL e IMQ. Dados expressos como mediana e intervalo e intervalo inter-quartil 
(P25-P75) das análises efetuadas em 16 feridas de cada grupo. O teste de Wilcoxon 
para dados não paramétricos emparelhados evidenciou diferença limítrofe em D21PQ 
(P= 0,491).  



39 
 

A Escala de Exame Clínico (figura 20) também mostrou uma melhor 

evolução clínica das feridas do grupo SAL, porém sem evidenciar diferença 

estatística significativa conforme verificado pelo teste de Wilcoxon. 
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FIGURA 20 – Box-plot da Evolução temporal da Escala de Exame Clínico (EEC) das feridas dos 

grupos SAL e IMQ. Dados expressos como mediana e intervalo e intervalo inter-quartil 
(P25-P75) das análises efetuadas em 16 feridas de cada grupo. O teste de Wilcoxon 
para dados não paramétricos emparelhados não evidenciou diferença significante.  

 

4.3 Planimetria digital 

No D4PQ não se verificou diferença estatisticamente significante na área 

das feridas (62,71±3,897mm² versus 68,80±12,74mm²). No sétimo dia PQ, 

entretanto, se verificou diferença estatística significante na área das feridas do grupo 

IMQ (47,16±6,42 mm²) quando comparadas às do grupo SAL (44.69±10.24 mm²). O 

teste t de Student bi-caudado para amostras emparelhadas mostrou um valor de P< 

0,005. No décimo quarto dia PQ também se verificou diferença estatística bastante 

significante na área das feridas dorsais tratadas com IMQ (36,11±8,948 mm²) 

quando comparadas às do grupo SAL (19,59±5,973 mm²). O teste t de Student bi-

caudado para amostras emparelhadas mostrou um valor de P<0,005. No D21PQ 

novamente verificou-se diferença estatística bastante significativa na área das 

feridas do grupo SAL (2,063 ± 2,053 mm²) quando comparadas às do grupo IMQ 

(8,563 ± 7,092 mm²) à planimetria digital. O teste t de Student bi-caudado para 

amostras emparelhadas mostrou um valor de P< 0,05 (Figura 21).  
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FIGURA 21 – Evolução temporal das áreas das feridas mensuradas por planimetria digital no D4, D7 
e D21PQ nos grupos SAL e IMQ. Dados expressos como média e desvio padrão das 
medições efetuadas em 32 feridas de cada grupo. Para comparação entre os grupos, 
utilizou-se do teste t para variáveis emparelhadas. Nos D7 e D14PQ as feridas do 
grupo IMQ apresentavam maior área (P<0,005). O mesmo foi verificado no D21PQ 
(P<0,05). 

 

A planimetria digital mostrou que o perímetro médio das queimaduras 

tratadas com imiquimode foi maior a partir do D7PQ (P<0,05), acentuando-se em 

D14 e D21PQ (P<0,0001) (Figura 22).  
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FIGURA 22 – Evolução temporal da diminuição dos perímetros das queimaduras dos grupos SAL e 

IMQ. Dados expressos como média e desvio padrão das medições efetuadas em 32 
feridas de cada grupo. Para comparação entre os grupos, utilizou-se do teste t para 
variáveis emparelhadas. Nos D7PQ as feridas do grupo IMQ apresentavam maior 
perímetro (P< 0, 005). A diferença foi mais acentuada no D14 e D21PQ (P< 0, 0001). 
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Utilizando-se das medidas das áreas e perímetros obtidos pela planimetria 

digital obteve-se a taxa média de migração das margens das feridas (TMM) de D2 a 

D21PQ, medida pela equação de Gilman modificada, que relaciona 

∆área/∆perimetro/∆tempo, verificou-se diferença estatística significante entre as os 

grupos SAL (TMM=0,2312±0,07342mm/dia) e IMQ (TMM=0,1676±0,06775mm/dia). 

O teste t de Student bi-caudado para amostras emparelhadas mostrou um valor de 

P< 0,05 (Figura 23).  

SAL IMQ
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

*

TM
M

 (m
m

/d
ia

 )

 
FIGURA 23 – Taxa média de migração das margens (TMM) dos grupos SAL e IMQ do D2 ao D21PQ 

(P<0,05). 

4.4 Avaliação microscópica 

Confirmando dados de estudo piloto prévio, no presente estudo o aparato 

utilizado, aplicado à pele dorsal do rato por 9s produziu queimaduras dérmicas 

profundas (queimadura de espessura parcial profunda), lesando totalmente a 

epiderme e parcialmente a derme, com destruição parcial de folículos pilosos e 

glândulas sebáceas, preservando o tecido celular subcutâneo (figura 24). Os dados 

quanto à área de lesão (necrose) e aos dados qualitativos e quantitativos derivados 

da análise microscópica estão delineados na seqüência. 
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FIGURA 24 – Aparência da pele dorsal do rato 48h após a queimadura mostrando a epiderme (E) e a 

derme (D), limitada abaixo pelo subcutâneo (TCSC). Na derme íntegra visualizam-se as 
glândulas sebáceas (GS). A figura quadrada evidencia a transição pele sã-pele 
queimada. Na área queimada (dérmica profunda) ocorreu destruição dos anexos, 
visualizando-se acima uma deposição fibrino-leucocitária e abaixo um tecido de 
granulação (TG) incipiente. A figura oval destaca o infiltrado inflamatório (coloração HE, 
aumento de 40x). 

 

4.5.1 Quantificação da área de lesão 

 

A quantificação computadorizada da área de lesão (necrose de 

coagulação) mostrou involução similar nos grupos SAL e IMQ no D4 e D7PQ. A 

análise dos dados utilizando-se do teste t de Student detectou diferença 

estatisticamente significante apenas no D14PQ, sendo a área de necrose 

coagulativa maior no grupo IMQ quando comparada ao grupo SAL (P<0,05). No 

D21PQ praticamente não se detectou área de necrose em ambos os grupos (figura 

25). 
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FIGURA 25 – Involução temporal da área de necrose das feridas do grupo SAL e IMQ, medidas em 

pixels, utilizando o programa ImageJ, no decorrer do experimento. Diferença 
estatisticamente significativa apenas no D14PQ, medida pelo teste t (P<0,05).  

4.5.2 Análise microscópica qualitativa 

 

No D4PQ as feridas de ambos os grupos apresentavam bolhas e extensa 

área de queimadura encoberta parcialmente por uma crosta fibrino-leucocitária fina, 

que servia como proteção para o tecido de granulação incipiente. As amostras 

apresentavam evidente exsudato inflamatório. Este tecido de granulação 

apresentava-se com poucos fibroblastos, muitas células redondas, início de 

neoformação vascular e formação incipiente de fibras colágenas. Nas feridas do 

grupo SAL a crosta era um pouco mais evidente. Nas feridas do grupo IMQ a área 

das queimaduras ainda não apresentava tecido de granulação (figura 26). 

No D7PQ, nas feridas do grupo SAL observou-se uma redução discreta na 

área de necrose, estando esta ainda recoberta pela crosta superficial. A queimadura 

exibia tecido de granulação típico com vasos neo-formados organizados, grande 

número de fibroblastos e presença de fibras. Nas feridas do grupo IMQ a crosta 

fibrino-leucocitária e a área de necrose eram um pouco mais extensas quando 

comparadas com o controle e o tecido de granulação apresentava neo-vasos em 

menor número. Foi observada abundante presença de fibroblastos, poucas fibras e 

exsudato inflamatório abundante. O epitélio ainda estava ausente nesta fase de 

reparação tecidual (figura 26). 
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No D14PQ, as feridas do grupo SAL encontravam-se bastante contraídas, 

sendo que a crosta não estava mais presente. O tecido de granulação se 

apresentava maduro, onde havia grande quantidade de fibras colágenas 

organizadas, vasos sanguíneos funcionais e poucos fibroblastos. O epitélio maduro 

estava presente recobrindo quase toda a ferida, apresentando-se espesso. 

Visualizavam-se as unidades pilossebáceas. Já as feridas do grupo IMQ 

apresentavam processo de reparo mais atrasado, ferida contraída, porém maior que 

o controle e com resquícios de crosta. O tecido de granulação ainda estava bastante 

celular, isto é, número de fibroblastos ainda elevado quando comparado ao controle. 

A formação do epitélio também se encontrava atrasada, destacando-se 

remanescentes epiteliais que se projetavam para o tecido conjuntivo, configurando 

epitélio ainda imaturo (figura 26). 

No D21PQ, nas feridas do grupo SAL o epitélio, que recobria toda a ferida, 

encontrava-se praticamente maduro, sem grandes projeções de criptas para o tecido 

conjuntivo adjacente, mostrando-se queratinizado. Observaram-se unidades 

pilossebáceas abundantes. O tecido apresentava-se fibroso, com um grande número 

de feixes de fibras colágenas e poucos fibroblastos. As feridas do grupo IMQ 

apresentavam-se menos contraídas com relação ao controle. O epitélio já recobrindo 

toda a ferida ainda não estava completamente queratinizado. O tecido conjuntivo se 

mostrava mais celular e menos fibroso com relação aos controles. Visualizavam-se 

mais vasos imaturos do que nas feridas controle (figura 26). 
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FIGURA 26 – Aspecto microscópico das feridas coradas pela HE nos diversos tempos de tratamento. 
Aumento de 40x. 
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4.5.2 Análise microscópica quantitativa do tipo de reação inflamatória da intensidade 

do processo cicatricial  

Quanto ao tipo de reação inflamatória, no D4PQ ela foi considerada 

crônica em apenas 6,25% e aguda/subaguda em 93,75% das feridas de ambos os 

grupos, não se evidenciando diferença estatística significante. No D7PQ, entretanto, 

no grupo SAL. 50% das feridas exibiam reação subaguda e 37,5% do tipo crônica, 

enquanto 62,5% das feridas do grupo IMQ mostravam inflamação aguda e 37,5% de 

subaguda, verificando-se diferença bastante significativa (P< 0,005). No D14PQ  

43,75% das feridas do grupo IMQ ainda apresentavam inflamação aguda enquanto 

80% das do grupo SAL eram do tipo subaguda e crônica, porém sem diferença 

estatisticamente significante. No D21PQ o tipo de inflamação predominante nas 

feridas do grupo IMQ era do tipo subaguda (68,75%) e nas do grupo SAL era do tipo 

crônica, com o teste de Mann-Whitney mostrando uma diferença bastante 

significativa estatisticamente com P<0,005 (figura 27 e 28). 
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FIGURA 27 – Evolução do tipo de reação inflamatória nos grupos SAL e IMQ. Dados expressos como 

mediana e intervalo interquartil (P25-P75) das medições efetuadas em 16 
lâminas/grupo de feridas/data da coleta, coradas pela HE. Para comparação entre os 
grupos, utilizou-se do teste de Mann-Whitney para dados não-paramétricos que 
evidenciou diferença bastante significante no D7 (P<0,001) e significante no D21PQ 
(P<0,05). 
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FIGURA 28 – Evolução do tipo de reação inflamatória nos grupos SAL e IMQ. Dados expressos como 

percentagens das medições efetuadas em 16 lâminas/grupo de feridas/data da coleta, 
coradas pela HE. Para comparação entre os grupos, utilizou-se do teste de Mann-
Whitney para dados não-paramétricos que evidenciou diferença bastante significante 
no D7 (P <0,001) e significante no D21PQ (P<0,05). 

 

Quanto à fases do processo de cicatrização, no D4PQ não se verificou 

diferença significante entre os grupos de feridas. No D7PQ a cicatrização 

apresentava-se como inicial em 50% das amostras do grupo SAL e em 75% do 

grupo IMQ, intermediária em 43,75% das feridas do grupo SAL versus 25% do grupo 

IMQ. No D14PQ novamente não se verificou diferença significante entre os grupos. 

No D21PQ era intermediária ou avançada em 87,5% das feridas do grupo SAL 

versus 75% de intermediária ou avançada no grupo IMQ (figura 29 e tabela 6). 
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FIGURA 29 – Evolução da intensidade da cicatrização nos grupos SAL e IMQ. Dados expressos 
como mediana e intervalo interquartil (P25-P75) das medições efetuadas em 16 
lâminas/grupo de feridas/data da coleta, coradas pela HE. Para comparação entre os 
grupos, utilizou-se do teste de Mann-Whitney para dados não-paramétricos que 
evidenciou diferença significante no D7 e D21PQ (P<0,05). 

TABELA 3 – Intensidade dos estádios da cicatrização das feridas do grupo SAL e IMQ*. 

GRUPO DE FERIDAS* 
ESTÁDIOS DA 

CICATRIZAÇÃO SAL 
4D 

IMQ 
4D 

SAL 
7D 

IMQ 
7D 

SAL 
14D 

IMQ 
14D 

SAL 
21D 

IMQ 
21D 

Ausente 6,25 6,25 0,0 0,0 0,0 6,25 0,0 0,0 

Inicial 56,25 68,75 50,0 75,0 56,25 68,75 12,50 25,00 

Intermediária 31,25 25,00 43,75 25,0 25,00 25,00 37,50 50,00 

Avançada 0,0 0,0 6,25 25,0 18,75 0,0 50,00 25,00 

*Percentagem das medidas efetuadas em 16 lâminas/grupo de feridas/data da coleta, coradas pela 
coloração HE, baseados nos escores encontrados graduados de 0 a 9 (Escore Final: 0=ausente; 1 a 
3 =inicial; >3 a ≤ 6= intermediária; >6 a 9= avançada) 
 

4.5.3 Análise morfométrica do colágeno 

 

As fotomicrografias realizadas por microscopia de polarização com 

coloração de Picrosirius-red demonstram de maneira clara a birrefringência do 

colágeno e a trama de fibras de colágeno formadas na reparação tecidual da região 

nos dois grupos nos dias analisados (figura 30).  
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FIGURA 30 – Aspecto das fibras colágenas dos grupos SAL e IMQ coradas pelo sirius red sob luz 

polarizada nos D4, D7, D14 e D21PQ (aumento de 100x). 
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A análise da evolução temporal da densidade de colágeno tipo I, a partir 

das imagens obtidas de lâminas coradas pelo picrosirius-red sob picrossirius-

polarização mostrou um comportamento decrescente da deposição deste tipo de 

colágeno nas feridas do grupo IMQ e crescente nas feridas do grupo SAL. O teste t 

de Student mostrou diferença significante entre os grupos no D4PQ (P< 0,05) e 

bastante significante no D21PQ, com um valor de P< 0,0005 (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGURA 31 – Evolução temporal da densidade do colágeno tipo I nas feridas do grupo SAL e IMQ. 

Dados correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas em 16 
imagens em cada tempo. Ocorreu uma deposição crescente do colágeno tipo I no 
grupo SAL e inicialmente decrescente no grupo IMQ. O teste t de Student mostrou 
diferença significante entre os grupos no D4PQ (P<0,01) e bastante significante no 
D21PQ (P<0,0005). 

 

A análise da densidade do colágeno, a partir das imagens obtidas de 

lâminas coradas pelo picrosirius-red sob picrossirius-polarização mostrou um 

aumento progressivo do conteúdo de colágeno tipo I nas feridas do grupo SAL, 

evidenciando-se diferença estatisticamente significante na quantidade de colágeno 

tipo I das feridas do grupo SAL entre D7 e D21PQ (14,09±6,42 vs. 19,71±3,164). A 

análise de variância (ANOVA), confirmada pelo teste de Tukey, mostrou um valor de 

P<0,05 (figura 32).  
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FIGURA 32 – Densidade do colágeno tipo I nas feridas do grupo SAL. Dados correspondem à média 

e desvio padrão das medições efetuadas em 16 imagens em cada tempo. A Análise de 
variância (ANOVA) foi usada para comparar os quatro tempos, associada ao teste de 
comparações múltiplas de Tukey. (*) P < 0,05: D21 > D7PQ (teste de Tukey). 

 

A análise do colágeno tipo I das imagens obtidas de lâminas sob 

picrossirius-polarização mostrou uma diminuição progressiva deste tipo de colágeno 

nas feridas do grupo IMQ após o D4PQ. Evidenciou-se diferença estatisticamente 

significante medida pela ANOVA e confirmada pelo teste de Tukey, na quantidade 

de colágeno tipo I das feridas do grupo IMQ entre D4 e D7 (P<0,01) e entre D4 e 

D14 e D21PQ (P<0,0001) (figura 33).  
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FIGURA 33 – Densidade do colágeno tipo I nas feridas do grupo IMQ. Dados correspondem à média 

e desvio padrão das medições efetuadas em 16 imagens em cada tempo. A ANOVA 
associada ao teste de comparações múltiplas de Tukey mostrou uma quantidade 
decrescente do colágeno tipo I, sendo muito menores a partir do D7PQ. (**) P<0,01, 
diferença bastante significante ; (***) P<0,0001, diferença extremamente significante). 
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A análise da evolução temporal da densidade de colágeno tipo III, a partir das 

imagens obtidas de lâminas coradas pelo picrosirius-red sob picrossirius-polarização 

mostrou um comportamento irregular da deposição deste tipo de colágeno nas 

feridas de ambos os grupos. O teste t de Student não mostrou diferença significante 

entre os grupos (figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 34 – Evolução temporal da densidade do colágeno tipo I nas feridas do grupo SAL e IMQ. 

Dados correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas em 16 
imagens em cada tempo. Ocorreu uma deposição irregular do colágeno tipo III em 
ambos os grupos de feridas. O teste t de Student não mostrou diferença significante 
entre os grupos em nenhum momento. 

 

A ANOVA, confirmada pelo teste de Tukey, dos dados obtidos pelo SAMM 

da densidade do colágeno das imagens obtidas de lâminas coradas pelo sirius-red 

sob picrossirius-polarização mostrou diminuição progressiva e constante do 

conteúdo de colágeno tipo III em ambos os grupos, porém, não se evidenciou 

diferença estatisticamente significante na quantidade de colágeno tipo III das feridas 

do grupo SAL nem do grupo IMQ em nenhum dos períodos estudados (figura 35 e 

36).  
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FIGURA 35 – Densidade do colágeno tipo IIII nas feridas do grupo SAL nos diversos dias após a 

queimadura. Dados correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas 
em 16 imagens em cada tempo. Foi utilizada a ANOVA associada ao teste de 
comparações múltiplas de Tukey 
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FIGURA 36 – Densidade do colágeno tipo IIII nas feridas do grupo IMQ nos diversos dias após a 

queimadura. Dados correspondem à média e desvio padrão das medições efetuadas 
em 16 imagens em cada tempo. Foi utilizada a ANOVA associada ao teste de 
comparações múltiplas de Tukey 

 

A proporção do colágeno tipo I: colágeno tipo III (Razão I:III), medida nos 

diversos tempos experimentais, evidenciou um aumento desta Razão entre D4 e 

D7PQ no grupo SAL, diminuindo progressivamente a partir desta última data. Por 

outro lado, evidenciou-se uma diminuição progressiva da RazãoI:III no grupo IMQ a 

partir do D4PQ. A Razão I:III no D4PQ foi de 1,91 para o grupo SAL e de 5,09 para o 

grupo IMQ. O teste t de Student para amostras emparelhadas mostrou um P<0,05. 
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Nos D7 e D14PQ a Razão I:III foi similar nos dois grupos, confirmada pelo teste t de 

Student para amostras não emparelhadas que não evidenciou diferença 

estatisticamente significativa. Já no D21PQ novamente se evidenciou diferença 

estatística significante na Razão I:III das feridas do grupo IMQ quando comparadas 

às do grupo SAL. O teste t de Student para amostras emparelhadas mostrou um 

P<0,05 (figura 37). A tabela 7 sumariza os valores da Razão I:III nas feridas dos 

grupos SAL e IMQ nos diversos tempos do experimento. 
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FIGURA 37 – Evolução temporal da proporção do colágeno tipo I e tipo III (Razão I:III) das feridas do 

grupo SAL e IMQ. Dados correspondem à média e desvio padrão das medições 
efetuadas em 16 imagens em cada tempo. O teste t de Student mostrou diferenças 
significativas apenas no D4 e D21PQ (P<0,05). 

TABELA 4 – Proporção do colágeno tipo I e III (Razão I:III). Estudo histológico-morfométrico pela 
picrossírius-polarização dos grupos SAL (salina) e IMQ (imiquimode) nos diversos 
tempos do experimento. Dados correspondem à média e desvio padrão das medições 
efetuadas em 16 imagens em cada tempo. 

DIA GRUPO MÉDIA DESVIO PADRÃO 

SAL 1,91 3,30 D4 
IMQ 5,09 5,31 
SAL 5,80 7,30 D7 
IMQ 3,94 3,51 
SAL 5,59 9,26 D14 
IMQ 2,67 1,76 
SAL 3,92 2,08 D21 
IMQ 2,53 1,44 
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5 DISCUSSÃO 
 

Este estudo foi desenhado para analisar os efeitos de um fármaco 

imunomodulador sobre a cicatrização de queimaduras cutâneas de espessura 

parcial induzidas por hipertermia no dorso de ratos imunocompetentes. O modelo de 

lesão térmico-induzida é muito utilizado para se estudar as diferentes fases do 

reparo cutâneo, produzindo lesão delimitada e permitindo, em parte, a reepitelização 

do tecido cutâneo a partir de anexos epidérmicos remanescentes na derme 

(DAVIDSON, 1998; KNABL et al., 1999; STIPCEVIC; PILJAC A; PILJAC G; 2006). O 

imiquimode é uma imiquimidazolina, amina heterocíclica, de baixo peso molecular, 

droga de uso tópico, pertencente à classe farmacológica dos chamados 

moduladores da resposta imune ou imunomoduladores que tem demonstrado 

atividade antiproliferativa indireta, alterando a expressão de marcadores da 

apoptose em doenças virais, neoplasias de pele e quelóides (BERMAN; KAUFMAN, 

2002). Seu mecanismo de ação ainda não está completamente elucidado, embora 

exista o conhecimento de que ele atua como modulador da imunidade inata e 

adaptativa, através da interação com receptores de superfície [Toll-like receptors 

(TLRs) 7 e 8], induzindo a produção local de citocinas pró-inflamatórias como 

Iinterferons (IFN)-α, ß e γ e TNF-α (IMBERTSON et al., 1998; HIRSCH; LEWIS, 

2001). 

Os imunomoduladores são divididos em dois grupos básicos: os que 

promovem o aumento da imunidade inata e adaptativa (imunoestimuladores) e os 

que diminuem a atividade do sistema imunológico (imunossupressores). Sendo 

assim, outras drogas também podem ser consideradas imunomoduladoras, como os 

glicocorticosteróides, quimioterápicos usados em dermatologia como poupadores de 

corticóide (ciclofosfamida, azatioprina e metotrexate), interferons, imunoglobulinas e 

inibidores da calcineurina (ciclosporina, tacrolimo e pimecrolimo) (LIMA, 2007). 

Destes, discutiremos os corticóides por sua antiguidade e uso disseminado e o 

interferon pelo seu potencial em tratar as cicatrizes hipertróficas ou quelóides que 

podem advir como seqüelas de queimaduras. 

Os glicocorticosteróides em situações fisiológicas ampliam a resposta 

humoral sem interferir na resposta celular. Em situações de estresse agem como 

imunossupressores. Os glicocorticosteróides, dentre outras ações, podem agir em: 

alvos intracelulares onde reduzem a transcrição de proteínas, acentuam a expressão 
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do NFΚβ, inibem a tirosina-kinase e modulam a apoptose. Também podem atuar em 

alvos extracelulares como anticitocinas e quimiocinas ou ainda, exercerem 

atividades funcional sobre as moléculas de adesão e integrinas e/ou de bloqueio 

sobre o óxido nítrico e seus indutores. Seu uso está bem estabelecido no tratamento 

de quelóides e cicatrizes hipertróficas das mais variadas etiologias, topicamente 

(propionato de clobetasol) ou intralesional (cloridrato de triancinolona), isoladamente 

ou como adjuvante à cirurgia excisional (MUSTOE et. al., 2002; MUSTOE, 2004). 

Singer e McClain (2002) testaram o uso tópico do propionato de clobetasol, 

considerado um glicocorticosteróide potente, isolado ou associado à sulfadiazina 

prata em queimaduras recentes de 2º e 3º graus no dorso de porcos, demonstrando 

que, embora não alterassem a incidência de infecção, não mostraram efeito benéfico 

no aumento da taxa de reepitelização, portanto seu uso tópico em queimaduras 

agudas não é recomendado.  

Os interferons, citocinas descritas originalmente em 1957 e assim 

denominados por “interferirem” na replicação viral, são divididos em dois grupos: os 

do tipo I são produzidos em resposta à replicação de arrenavírus, incluindo o IFN-α, 

IFN-β e IFN-�. O IFN-γ é o único representante do tipo II, sendo produzidos por 

linfócitos após ativação e não por indução viral. Os interferons têm sido utilizados no 

tratamento de várias doenças proliferativas como dermatoses e neoplasias. Seu uso 

no tratamento de quelóides e cicatrizes hipertróficas é recente (GUPTA; CHERMAN; 

TYRING, 2004). Os IFNs interferem na capacidade de síntese de colágeno pelos 

fibroblastos. Especificamente o IFN-α2b que normaliza o colágeno e os 

glicosaminoglicanos (GAG) de quelóides. Seu uso é através de injeção intralesional, 

sendo considerado doloroso, apresentando para-efeitos diversos, como febre, 

cefaléia, mialgia e síndrome semelhante ao resfriado. O IFN-γ age de forma similar. 

A imensa maioria dos trabalhos experimentais com IFNs são estudos in vitro, 

Identificamos apenas um estudo in vivo (GRANSTEIN et. al, 1989) envolvendo 

queimaduras em camundongos, no qual o IFN gama foi considerado responsável 

por diminuir o conteúdo de colágeno e aumentar o ácido hialurônico no tecido 

cicatricial. Devido a escassez de estudos randomizados, duplo-cegos, prospectivos 

que envolvam número considerável de casos é difícil estabelecer a efetividade dos 

IFNs no tratamento de quelóides (PORTER , 2002).  

O imiquimode foi recentemente investigado experimental e clinicamente 

para tratar quelóides e cicatrizes hipertróficas (MUSTOE, 2002; LIMA, 2007). É 
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sabido que cicatrizes resultantes de queimaduras são mais propensas a formar 

quelóides e cicatrizes hipertróficas. A reparação tecidual é regida por uma seqüência 

de eventos bioquímicos e celulares organizados de forma a restaurar a integridade 

tecidual após uma lesão. A participação do sistema imune no reparo de feridas já foi 

estabelecida (SINGER; CLARK, 1998). Estudos em camundongos knock-out 

demonstraram que a participação dos componentes do sistema imune vai além da 

proteção dos tecidos lesionados contra possíveis infecções, reforçando seu papel na 

manutenção e reparo de feridas através da secreção de citocinas e fatores de 

crescimento (PARK; BARBUL, 2004; GAWRONSKA-KOZAK et al., 2006). Por estas 

razões a escolha da droga recaiu sobre o imiquimode. 

 
O animal escolhido foi o rato (Rattus norvegicus, var. Albinus, Rodentia 

Mammalia), linhagem Wistar. Para uma maior uniformidade da amostra, utilizaram-

se animais provenientes do mesmo biotério, machos, por não apresentarem 

variações hormonais em relação às fêmeas, adultos jovens, bem nutridos e livres de 

doença. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias de peso 

corpóreo (média=289,63±37,5g) dos animais incluídos. Os animais apresentavam 

comprimento naso-anal (CNA) inicial de 19±2,33 cm. A pré-determinação do peso e 

do CNA dos animais teve o objetivo de tornar o mais homogênea possível a 

amostra, já que a massa influencia na determinação da área se superfície corpórea 

(Índice de Meeh). O tamanho e o peso do animal influencia diretamente o índice de 

massa corpórea (Índice de Lee) e indiretamente a área de superfície queimada 

(ASQ). 

O rato Wistar foi escolhido por ser um animal de pequeno porte, de fácil 

aquisição e padronização no que diz respeito à idade, peso, sexo, alojamento, 

alimentação, cuidados de limpeza e manipulação experimental. Além disso, estes 

animais apresentam pequeno índice de mortalidade e são resistentes a infecções. O 

rato ainda é o animal mais utilizado como modelo de avaliação de variados 

tratamentos de queimadura. (LIVESEY et al., 1995; SRIVASTAVA et al.,1999; 

SRIVASTAVA et al., 2001). 

O local escolhido para a realização das queimaduras foi o dorso dos 

animais, em conformidade com as observações de vários pesquisadores que 

consideram a pele do dorso como o melhor sítio para as lesões experimentais em 

estudos de cicatrização, possuindo uma maior espessura e uniformidade em relação 
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ao ventre e evitando irritação por contato com a saliva e autocanibalismo 

(KASHYAP; BEEZHOLD; WISEMANN,1995; HETTIARATCHY; DZIEWULSKI, 

2004). Uma das críticas correntes ao uso do rato é a de que sua estrutura dérmica é 

organizada com vascularização rudimentar e células dérmicas fenotipicamente 

diferentes das existentes em humanos (SCOTT; WALKER; DUGARD, 1986). A 

epiderme murina é constituída por epitélio pavimentoso estratificado, com queratina 

relativamente espessa e camada granulosa proeminente sendo que a camada basal 

exibe apenas uma ou duas camadas de células cubóides com mitoses ocasionais. A 

junção dermo-epidérmica apresenta-se como uma fina linha reta, não se 

distinguindo a membrana basal. A derme também é formada por tecido conectivo 

com colágeno denso eosinofílico, com abundantes fibras elásticas e ricas em vasos 

e nervos. Quanto aos anexos epidérmicos, roedores possuem folículos pilosos em 

abundância e apenas glândulas sebáceas, estando ausentes papilas dérmicas e 

glândulas sudoríparas (HORLICK, 1968; SCOTT; WALKER; DUGARD, 1986). A pele 

humana produz Vitamina D em contato com a luz solar, já ratos não o fazem. Ratos 

por sua vez produzem endogenamente ácido ascórbico (vitamina C) que auxilia na 

cicatrização (HORLICK, 1968). Ratos, camundongos, coelhos e cobaias em 

contraste com humanos e outros mamíferos que possuem pele aderida, possuem 

como panículo subcutâneo uma camada chamada músculo carnoso que facilita o 

deslizamento da pele, podendo potencializar a contração das feridas, porém tal fato 

não constituiu empecilho para o seu uso. 

O método anestésico mostrou-se satisfatório pela relativa facilidade de 

obtenção do anestésico, comodidade de trabalho para o pesquisador, facilidade de 

indução e manutenção do plano anestésico, sem necessidade de complicados 

cálculos de dose. Foi pequeno o volume de anestésico necessário e a recuperação 

pós-anestésica rápida. Como a queimadura esperada era de espessura parcial, 

portanto não destruindo totalmente as terminações nervosas, utilizou-se analgesia 

com um derivado morfínico, a codeína em associação com o paracetamol diluído na 

água potável, obtendo analgesia adequada evidenciada pela quietude dos animais e 

pela ausência de complicações respiratórias ou morte acidental. 

Nos diferentes tempos experimentais, o jejum não foi necessário nem 

considerado adequado, haja vista que se desejava simular uma queimadura por 

hipertermia corriqueira, isto é, com a “vítima” alimentada. Objetivou-se também 

reduzir o nível de estresse psicológico pré-operatório e preservar a condição normal 
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da barreira mucosa do trato gastrintestinal (TGI). Além disso, no caso de 

experimentos que utilizam o rato como modelo, jejum só é necessário em casos nos 

quais haja violação do TGI, neste último caso faz-se necessária apenas restrição de 

alimento por 6 a 8h, sendo permitida água até 60 min antes do procedimento. O 

jejum não trouxe problemas quando da indução e recuperação da anestesia. A 

resposta metabólica ao estresse e trauma cirúrgico induz anorexia por até 24h e 

eventuais perdas devem ser repostas volume a volume, exceto queimaduras acima 

de 20%, de espessura total em que se utiliza a Fórmula de Parkland (PICOLLO et 

al., 2005). É sabido que pacientes portadores de queimaduras de segundo grau 

(espessura parcial superficial e profunda) ou de terceiro grau em áreas corpóreas 

extensas, podem apresentar a taxa metabólica basal (TMB) entre 2 a 2,5 vezes o 

seu valor normal. Sem dúvida, uma das alterações metabólicas fundamentais é o 

aumento no fornecimento de precursores glicogênicos, incluindo os aminoácidos, 

através de catabolismo protéico (LIMA JÚNIOR et al., 2004). O percentual da área 

total queimada foi pequeno (2,02±0,20%), não tornando imprescindível a reposição 

parenteral.  

Os ratos tiveram aumento de peso significativo durante o período 

experimental confirmados pela evolução normal do peso, CNA e índice de Lee, que 

é o Índice de massa corpórea mais utilizado para ratos. Tal índice foi criado para 

indicar o estado nutricional do animal, e a principal crítica é a de que não se 

correlacionaria adequadamente com o percentual de gordura corporal em ratos 

normais (BERNARDIS; PATTERSON, 1968). Segundo Stephens (1980), caso a 

adiposidade não seja acompanhada por aumento de peso, não haverá correlação de 

obesidade e índice de Lee, visto que, por definição, obesidade é o aumento da 

gordura corporal acompanhada de aumento do peso. Contrariamente, Coscina 

(1985) observou correlação satisfatória do índice de Lee quando a proporção de 

peso ocupado por gordura fosse relativamente mais elevada que a massa gordurosa 

livre, havendo, portanto uma fidedignidade muito aceitável para o índice de Lee. No 

período de 21 dias do experimento, a pequena superfície corporal queimada total 

provocada no dorso do animal, provavelmente não permitiu que houvesse alteração 

do balanço nitrogenado, que perdura por três até seis semanas em média nos 

portadores de queimaduras profundas extensas, i.e., acima de 30% de ASCT 

queimada (LIMA JÚNIOR et al., 2004). Mayes e Gottshalck (1998) lembram que as 

necessidades nutricionais podem se alterar durante o curso da internação e fatores 
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como febre, ansiedade, dor, infecção, trazem reflexos na taxa metabólica basal. Na 

estratégia de avaliação da oferta calórica diária, o período de catabolismo inicial e 

tardio, bem como a fase anabólica e de convalescença, deve ter suas necessidades 

ajustadas com o intuito de prevenir complicações. Contrariando o que acontece com 

pacientes queimados, o presente estudo constatou que a massa final dos animais foi 

maior que a massa inicial. 

De modo geral, pode-se considerar o rato um bom modelo para o presente 

experimento, uma vez que não foram constatadas mortes durante a realização da 

etapa principal do estudo. Também não se observou infecção durante o período pós-

operatório até o vigésimo primeiro dia do experimento nas áreas das queimaduras 

tratadas com os diferentes tratamentos de área cruenta, o que poderia aumentar a 

TMB. O período de 21dias do experimento, a pequena área queimada e o tipo de 

queimadura (espessura parcial) são fatores somados que provavelmente 

influenciaram este resultado. Estes são dados pertinentes ao estudo e qualquer 

outro fator concomitante, que possa eventualmente ter ocorrido, não foi observado. 

Três dias antes das queimaduras os animais tiveram o dorso epilado da 

base do pescoço à raiz da cauda utilizando barbeador elétrico, facilmente obtido e 

relativamente barato, de forma que se obteve uma retirada uniforme de pêlos 

produzindo uma maior homogeneidade na textura e espessura da pele. A espessura 

da pele depende do estágio de crescimento dos pêlos e da presença ou não de 

unidades pilossebáceas (glândulas sebáceas e folículos pilosos), um importante 

aspecto nem sempre levado em conta nas queimaduras experimentais (KAUFMAN 

et al., 1990). Ratos possuem diversos tipos de pêlo distribuídos pelo corpo: as 

vibrissias que funcionam como órgãos táteis e guarnecem o focinho, pálpebras e 

queixo; cílios que protegem o olho e pêlos da pelagem. Estes se dividem em 3 

zonas, com orientação e tamanhos distintos: longos (monotríquio) que revestem o 

dorso, curtos, que revestem o pescoço e enrolados que revestem as outras áreas 

cobertas. Os pêlos são produzidos em folículos, com aberturas individuais na pele, 

possuindo três fases de desenvolvimento a partir da papila dérmica: 1) fase de 

quiescência entre as mitoses (telógena); 2) fase de crescimento (anágena); fase de 

diferenciação (catágena). A matriz celular localizada na papila dérmica rapidamente 

prolifera, diferencia-se e algumas se queratinizam, sendo empurradas para fora 

formando o córtex e a cutícula do pelo. Células em volta do pêlo formam a bainha 

interna da raiz, estando embebida por uma bainha externa. Ratos possuem trechos 
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de pele em fases diversas. A pele na fase anágena pode tornar-se duas vezes mais 

espessa que na fase telógena (DELGADO; McMANNUS; CHAMBERS, 2005; 

MESQUITA, 2006). A presença da unidade pilossebácea é importante, pois faz parte 

do sistema imunológico da pele, exercendo papel na reepitelização e nos ciclos de 

crescimento dos pêlos. (BÖHM; LUGER, 1998). A epilação prévia visa a 

sincronização da pilificação, isto é, que a pele entre na mesma fase de crescimento 

(anágena), tornando-se mais espessa e facilitando a obtenção de uma queimadura 

mais uniforme. 

Imediatamente antes da realização da queimadura os animais tiveram o 

dorso novamente epilados, o que facilitou a execução do procedimento. Optou-se 

por demarcar como limites anatômicos a pele dorsal, entre as inserções dos 

membros anteriores e posteriores, utilizando um molde vazado confeccionado em 

material radiográfico, facilmente esterilizável conforme a necessidade, que permitiu a 

demarcação prévia das áreas paralelas à coluna vertebral que foram submetidas às 

queimaduras. O uso de marcação rígida permitiu padronização e acompanhamento 

das quatro feridas quadradas de cada lado da linha média dorsal, preservando 

tecido são entre elas. A marcação rígida com o uso de moldes foi considerada 

adequada. 

O modelo de queimadura empregado neste trabalho baseou-se em 

modelo preliminar descrito por Kaufman et al. em 1990 em guinea-pigs (cobaio). O 

modelo foi retomado por Knabl et al. em 1999, utilizando-se de coelhos, 

temperaturas mais baixas, tempos de exposição mais longo, área de contato maior 

confeccionada em alumínio e aparato mais sofisticado. Fei et al. (2002), 

empregaram método similar para testar o uso da Aloe Vera, produzindo 

queimaduras dérmicas de profundidades variadas em ratos. Um estudo piloto prévio 

foi realizado (MESQUITA et al., 2006), confirmando que se pode confeccionar 

queimaduras de diversas espessuras, estabelecendo-se a padronização da 

profundidade da queimadura. A partir daquele estudo, onde os animais foram 

submetidos a diversos tempos de queimadura (6, 9 e 12s) e se obteve queimaduras 

superficiais, de espessura parcial e de espessura total respectivamente, 

estabeleceu-se a padronização de 9s de contato com o aparelho modificado. O 

tamanho da área de contato, o número e a espessura das queimaduras pôde assim 

ser previamente selecionado. O conjunto das áreas submetidas a queimaduras 

forneceu uma área queimada total em torno de 2% da ASCT. O tamanho, a 
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profundidade e o número das queimaduras pode ainda se adequar para estudo de 

áreas queimadas maiores. O modelo constitui, embora não tenha sido realizada 

pesquisa econômica aprofundada, uma alternativa barata, factível e facilmente 

reprodutível. O número total de feridas da amostra (256 queimaduras) pareceu 

adequado, permitindo avaliações macroscópicas e microscópicas, com amostras 

suficientes para os diversos métodos de análise da cicatrização no período estudado 

em todos os animais.  

Entre as queimaduras foi realizado o resfriamento das áreas queimadas, 

procurando minimizar o efeito sobre os tecidos da difusão e irradiação térmica. 

Embora as diretrizes atuais no tratamento imediato de queimaduras preconizem o 

uso de água corrente para resfriar a área lesada, isso aumenta o risco de 

hipotermia. Venter, Karpelowsky e Rode (2007) realizando experimento onde 

queimaduras de espessura parcial profunda foram submetidas a resfriamento com 

água gelada (1 a 8 ºC) ou à temperatura de 12-18 ºC verificaram que nas tratadas 

com água gelada a área de necrose foi maior e cicatrizaram mais lentamente, 

quando comparadas as tratadas com água à temperatura ambiente. Seguiu-se a 

recomendação destes autores: neste estudo o resfriamento da área queimada foi 

feito utilizando gaze umedecida com Soro fisiológico 0,9% (SF) à temperatura 

ambiente por 1 minuto, de forma a facilitar a dissipação da energia térmica residual, 

promover analgesia imediata e não provocar hipotermia. 

O método de Walker que envolve queimadura por submersão em líquido 

fervente ainda é muito utilizado em pesquisas com queimaduras (CRIBBS; 

LUQUETTE; BESNER, 1998; BARBOSA et al., 2003). Porém, tal método é 

considerado inadequado para indução de feridas de pequenas dimensões e, apesar 

de modificações introduzidas como a troca de água por óleo vegetal fervente ou o 

uso de moldes redutores de dimensões. O líquido fervente pode espalhar-se para 

além das áreas pré-determinadas pelos moldes, ocasionando aumento da área 

queimada além da esperada ou ainda desencadear resposta inflamatória sistêmica 

exacerbada. Meyer e Silva (1999) propuseram a utilização de barra de ferro 

aquecida para a indução das queimaduras. Tal método foi testado em estudo piloto 

prévio ao presente estudo e, infelizmente, não se conseguiu reproduzir os resultados 

destes pesquisadores, devido, talvez, à rápida dissipação do calor. 

O modelo experimental em apreço resultou em queimaduras dérmicas de 

espessura parcial, portanto preservando a maior parte dos anexos dérmicos. Está 
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bem estabelecido que o estado funcional dos folículos pilosos e glândulas sebáceas 

(unidade pilossebácea) influencia a reparação cutânea. Células de origem sebácea 

(sebócitos) como os queratinócitos epidérmicos expressam uma variedade de 

citocinas envolvidas na resposta imunoinflamatória, como o TNF-α. Por outro lado, 

sebócitos também possuem receptores para o peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e 

proopiomelanocortino (POMC). Os POMCs exercem importantes efeitos 

imunorreguladores, antagonizando as proteínas pró-inflamatórias (TNF a, IL-1 e IL-

6) e induzindo citocinas imunossupressoras como a IL-10 (BÖHM; LUGER 1998). 

Postula-se que o imiquimode possa agir também por este mecanismo.  

Foi estabelecido, por sorteio, para o tratamento do grupo imiquimode 

(IMQ) as feridas do lado esquerdo do dorso dos animais e o lado direito como 

controle (SAL), tratados com SF. Pode-se considerar que o lado escolhido não teve 

influência nos tipos de tratamento, apesar de alguns autores indicarem uma possível 

lateralização cerebral (ratos seriam na sua maioria destros) tal fato ainda aguarda 

confirmação (ROGERS, 2003).  

Embora ultimamente tenha-se popularizado o uso de curativos úmidos-

oclusivos industrializados, eles são em geral caros e poderiam interferir na avaliação 

dos tratamentos propostos. Uma alternativa à aplicação de curativos oclusivos é 

simplesmente deixar uma crosta formar-se sobre a ferida, funcionando como 

curativo biológico. Crostas são formadas por secreções secas, contendo eritrócitos, 

plaquetas e outros componentes sanguíneos. Fornecem uma barreira provisória 

contra corpos estranhos, reduzem a dor, mantêm as margens da ferida próximas, 

facilitando a contração do leito, minimizando a perda de fluidos e proteínas. 

Permitem ainda a formação e protegem o tecido de granulação (LIONELLI; 

LAWRENCE, 2003). Eurides et al. (1998) relataram que a presença da crosta na 

ferida favorece o processo de cicatrização, em experimento com óleo de copaíba, no 

entanto as crostas fibrinoleucocitárias das feridas dos animais foram removidas 

apenas no sétimo dia de pós-operatório, de modo a permitir que o medicamento 

atuasse diretamente sobre as feridas, além de facilitar a avaliação dos aspectos 

morfológicos e morfométricos. No presente trabalho, as crostas foram removidas 

durante a realização dos tratamentos. Tal procedimento facilitou a avaliação 

macroscópica das feridas, assim como aumentou a visualização da área de tecido 

viável em contato com a lesão, em conformidade com estes autores. Algumas 
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crostas haviam se soltado espontaneamente a partir do D6PQ, não ocorrendo 

sangramento após a retirada das crostas remanescentes no sétimo dia.  

Alguns animais do grupo SAL apresentaram exsudato não purulento 

subcrustal mais abundante. O mesmo não ocorreu com o grupo de queimaduras 

tratadas com IMQ, sugerindo uma propriedade protetora do método úmido-exposto, 

conforme achados de XU (2004). Durante os curativos, sob anestesia, utilizava-se 

gaze embebida em SF que era esfregada suavemente em todas as feridas até a 

retirada da crosta, simulando balneoterapia e escarotomia. Este tipo de tratamento, 

escarotomia seguida de curativo úmido-seco, não oclusivo ainda é muito utilizado 

em seres humanos, tendo como objetivos a aeração das feridas, a promoção da 

limpeza de substâncias drenadas, diminuir a contaminação por microorganismos e 

corpos estranhos, eliminar espaços mortos e acelerar o processo de epitelização e 

contração da ferida (ATIYEH et. al., 2003, XU, 2004). Para limpeza da pele e como 

solução controle utilizou-se o SF. Soluções contendo iodo (iodo-povidona), 

clorexidina, peróxido de hidrogênio podem ser absorvidas, provocar repercussões 

sistêmicas ou destruir o tecido de granulação, dificultando a reepitelização da área 

queimada (DEMLING; DESANTI, 2006). O SF é considerado inerte, não sendo 

absorvido transcutaneamente e não destruindo as células presentes no tecido de 

granulação. Assim este grupo foi utilizado para servir como controle. Para as feridas 

do grupo experimento (IMQ), a área cruenta foi tratada com imiquimode. No 

tratamento de queimados são utilizadas várias substâncias, ora favorecendo, ora 

inibindo a inflamação, reparação e/ou remodelação. É óbvio que há certas variações 

segundo o tipo de produto e objetivos esperados, porém se pode referir às 

vantagens gerais como a proteção fisiológica do ferimento, redução de perdas 

hidroeletrolíticas e protéicas, redução de contaminação e de proliferação bacteriana, 

facilidade de aplicação, remoção facilitada, facilitação da reepitelização e provável 

diminuição da fibrose. 

A cura de qualquer ferida envolve fenômenos complexos, se 

caracterizando pela inflamação. Estes fenômenos, em tecidos não fetais culminam 

não em regeneração tissular, mas em reparação, cuja expressão visível é a cicatriz. 

A reparação/cicatrização de feridas inclui três processos que se somam: 

epitelização, deposição de tecido conjuntivo e contração da ferida (COHEN et. al., 

1999). A evolução de uma lesão ou ferida cutânea e a eficácia de um determinado 

tratamento podem ser acompanhados e medidos a intervalos regulares por meio de 
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vários métodos até que haja o restabelecimento da continuidade da pele. Pode-se, 

esquematicamente, dividir os métodos para a avaliação do reparo das feridas em 

dois grupos principais: técnicas invasivas e não invasivas. Métodos invasivos 

fornecem informações quantitativas e/ou qualitativas concernentes à ferida e ao seu 

estágio de cicatrização, tais como: análise histológica e bioquímica, testes 

tensiométricos, quantificação da angiogênese, deposição de colágeno etc. Os 

métodos não invasivos tendem a ser menos quantitativas que os métodos invasivos, 

no entanto são mais aceitos pelos pacientes, podendo ser realizados por meio de 

diversos processos como traçados por transparência ou planimetria, registro 

fotográfico, calibres de profundidade e/ou volume, fotografia estereoscópica, 

imagens térmicas e análise por imagem de vídeo (EURIDES et. al., 1996; CALVIN, 

1998; BIONDO-SIMÕES et al, 2000). Neste estudo optou-se por utilizar como 

técnicas não invasivas a avaliação macroscópica por análise fotográfica (escala 

visual analógica [EVA], escala de exame clínico [EEC] e planimetria digital 

sequencial). As técnicas invasivas foram estudos histológicos de lâminas coradas 

pela hematoxilina-eosina ou pelo sirius-red utilizando a picrossirius-polarização, 

sendo os dados quantificados e analisados por meios computadorizados. 

Em 1910 Alexis Carrel introduziu o conceito da utilização da mensuração 

das mudanças da superfície da área como um índice da taxa de contração da ferida 

(CROSS et al., 1995). De acordo com a literatura consultada definiu-se um tempo 

mínimo para o sacrifício dos animais e a coleta dos dados. Optou-se pelos períodos 

de, 4, 7, 14 e 21 dias, para as etapas do experimento. Singer e Clark (2004) 

demonstraram que, por volta do 3º dia após um ferimento, há proliferação de tecido 

de granulação precoce, iniciando um processo natural de depósito de fibroblastos e 

ácido hialurônico que coincide com a fibrogênese do colágeno. Este processo leva a 

um aumento gradual da força contrátil da ferida. O aumento das fibras de colágeno é 

progressivo, gerando maior aumento na contração da ferida. Na segunda semana, o 

tecido de granulação está completamente formado com suas características de força 

de contração, proteção e proliferação de neovasos no leito do ferimento. Inicia-se, 

então, rápida queda da força de contração da ferida em torno da quarta semana, 

decorrente da queda de produção de colágeno, que retornará à taxa inicial e normal 

de 6 meses a um ano, em decorrência da ação de enzimas como a colagenase 

proveniente de granulócitos, macrófagos e fibroblastos (MODOLIN; BEVILACQUA, 

1985). 
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Escalas de avaliação, como a EVA e EEC têm sido empregadas clínica e 

experimentalmente para avaliação do processo de reparação de feridas cutâneas, 

inclusive de queimaduras. As vantagens descritas são: baixo custo, a não 

invasividade, a reprodutibilidade e a facilidade de revisar os dados (BEAUSANG et. 

al., 1998; TENNYSON et. al., 2007). Apresentam como desvantagem principal a 

subjetividade e a possibilidade de vieses, do método em si ou dos analisadores. 

Para confecção da EVA procurou-se minimizar estes vieses utilizando-se da 

aleatorização, da atribuição de escores, do método de mascaramento e da seleção 

criteriosa dos analisadores em função da sua capacidade de análise de 

queimaduras. Assim foram selecionados cirurgiões plásticos para analisarem as 

fotografias obtidas nas diversas fases do experimento. Para a confecção da EEC, 

mais minuciosa e dirigida, o próprio pesquisador realizou o exame. Os resultados da 

EVA mostraram uma melhora gradual da aparência de ambos os grupos de 

queimaduras, sendo que ao final do experimento o grupo SAL mostrava-se 

aparência significativamente melhor em detrimento do IMQ. Os resultados da EEC 

não evidenciaram diferença significativa ao final do experimento. Na ausência de 

estudos sobre imunomodulação, cotejaram-se os resultados com os obtidos por 

TENNYSON et. al. (2007). Estes autores demonstraram que a mitomicina C tópica, 

aplicada às queimaduras em porcos, não melhorou a aparência final a longo prazo 

do grupo tratado, quando analisados os resultados da EVA e EEC. O mesmo pode 

ser dito dos presentes resultados. A explicação para tal fato reside, talvez, no 

desenho do nosso estudo, haja vista que se optou por um modelo de queimadura e 

estudo de cicatrização agudo (21 dias) em ratos, que sabidamente cicatrizam mais 

rapidamente, talvez em decorrência da sua pele solta, que acelera o fenômeno de 

contração da ferida. Alem disso, nas queimaduras de espessura parcial a 

reepitelização se processa mais rapidamente em função de células troncos 

presentes nas unidades pilossebáceas remanescentes (XU, 2004). Um estudo de 

duração mais longa, ou a utilização de outro modelo animal talvez traga resultados 

diferentes. 

A planimetria é um método de avaliação não invasiva, utilizado para 

feridas superficiais e sem fatores complicadores, como lesões profundas que afetem 

fáscia, músculo, tendões e nervos. Pode ser computadorizada ou não. A impressão 

da ferida pode ser obtida através do desenho do seu contorno sobre um filme 

transparente em períodos programados. De maneira similar, fotografias digitais 
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seriadas podem ser obtidas e enviadas para um computador, onde a área e o 

perímetro da superfície da ferida são calculados, utilizando um programa e técnicas 

de processamento da imagem, fornecendo assim medidas que permitirão 

acompanhar a contração e o fechamento da ferida (BIONDO-SIMÕES et. al., 2000; 

TENNYSON et. al., 2007). De fato, o estudo da reparação de ferimentos cutâneos 

produzidos em ratos pela planimetria seqüencial, tem-se constituído numa 

metodologia simples e precisa das fases do processo cicatricial, sendo amplamente 

utilizada Além do uso em investigações envolvendo animais, o método também tem 

sido aplicado em humanos, independente da morfologia da ferida (GOMES et. al., 

2006; GARROS et al., 2006). A planimetria também se mostrou efetiva no 

acompanhamento da evolução de lesões cutâneas mais complexas. Assim, Tadjalli 

et al. (1999) produziram úlceras cutâneas por radiação com diferentes doses de 

radioterapia em ratos e avaliaram a evolução das lesões e os limites da pele intacta 

por meio da planimetria. Do mesmo modo, Salmi, Hong e Futrel (1999) 

acompanharam a evolução de área isquêmica da pele pela planimetria digital, após 

submetê-la a repetidos ciclos de calor e frio.  

Para que as medidas tomadas não sofram imprecisões e sejam 

confiáveis. Tallman et. al. (1997) descreveram algumas regras importantes: fazer a 

mensuração da lesão sempre do mesmo modo a cada vez, tomando como 

referência um determinado ponto aleatoriamente fixado no corpo do paciente, ou na 

lesão; usar a mesma terminologia e unidades de medida em cada medição, a fim de 

se manter um padrão para as medidas, o que facilita posteriores comparações de 

resultados; se possível, poder contar sempre com a ajuda do mesmo examinador 

para a repetição das medidas. Isto é conveniente para que sejam mantidas as 

mesmas condições de medição de uma mesma ferida, em tempos diferentes. Esses 

cuidados básicos são importantes para evitar medidas errôneas e, deste modo, 

obter uma documentação dos resultados mais completa e precisa para que seja 

testada a eficácia da terapia e acompanhar a evolução da lesão. 

Utilizou-se da planimetria digital seqüencial para avaliação da reparação 

da ferida através de fotografias, quantificando a área e perímetro das queimaduras 

nos diversos tempos experimentais, essenciais para estabelecer a Taxa de Média de 

Migração das Margens (TMM). A TMM estabelece uma razão entre a variação da 

área e o perímetro médio com relação ao período de tempo estipulado, buscando 

eliminar as diferenças causadas por feridas de diferentes tamanhos e formas 
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geométricas (GILMAN, 1990; TALLMAN et al., 1997). Em feridas incisas de animais 

de pele solta, as bordas da ferida sofrem retração centrífuga devido à tensão 

elástica da pele circunjacente, perda de aderência à fáscia profunda e devido à 

mobilidade da pele (EURIDES et. al., 1996). Entretanto, em queimaduras a 

coagulação das fibras colágenas não permite tal retração centrífuga (XU, 2004). O 

posicionamento das feridas (direita/esquerda, ao longo do dorso) teve o intuito de 

diminuir a margem de erro em relação à contração da ferida e a fatores intrínsecos 

de cada animal ou extrínsecos como a mensuração. As mensurações foram feitas 

individualmente nas feridas dentro de cada grupo, extraindo-se daí as médias para 

fins de comparação. Segundo Cross et al. (1995), durante a mensuração é essencial 

manter o animal numa posição padrão, porém, nenhum trabalho expôs claramente 

que posição seria essa e como a mensuração poderia ser realizada com o animal 

consciente. As fotografias foram realizadas de forma padronizada, com o animal 

anestesiado e em decúbito dorsal e, a partir do 4º DPQ, após a eutanásia. 

A medida da área e perímetros iniciais das feridas (D2PQ) diminuiu em 

relação à área do molde original. No segundo e quarto dias após a queimadura 

ambos os grupos de feridas apresentaram diminuição similares de área e perímetro. 

No D7PQ as medidas das feridas SAL e IMQ diferiam entre si, sendo área e 

perímetro muito maiores no grupo IMQ (P<0,005) . Após o D7PQ o perímetro e a 

área das feridas do grupo IMQ involuíram mais lentamente do que as feridas do 

grupo controle, demonstrando uma capacidade do imiquimode em retardar prolongar 

a fase inflamatória. O fenômeno se repetiu no D14 e D21PQ, sendo que no final do 

experimento, a área e perímetros da ferida se aproximam de zero, tornando difícil a 

mensuração acurada, visto que este é o estágio final de sua cicatrização. De 

maneira global a TMM foi retardada nas feridas do grupo IMQ, demonstrando uma 

capacidade do imiquimode em modular a reparação de queimaduras nas diversas 

etapas da cicatrização. 

Os achados deste estudo permitem afirmar que a utilização da planimetria 

digital seqüencial constitui um processo alternativo para a reprodução e mensuração 

da área da lesão cutânea, sendo método confiável, reprodutível, rápido, de baixo 

custo corroborando ensaios de outros autores (BIONDO-SIMÕES et. al.,2000; 

MANZI, 2001; MOORE, 2005). 

A avaliação histológica da resposta inflamatória desencadeada pelos 

diferentes tipos de tratamento variou de discreta a moderada, tanto na área cruenta 
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como nas áreas adjacentes. Houve grande preocupação em analisar os resultados 

da forma mais objetiva possível, razão pela qual foram utilizados métodos 

histológicos, em conformidade com Singer, Thode e McClain (2000).  

Nas feridas dérmicas superficiais e profundas surgem novos epiteliócitos a 

partir das margens livres da ferida, embora a maior parte da cicatrização da área 

provenha de unidades pilossebáceas remanescentes. A cura destas feridas envolve 

parcialmente a reconstituição de matriz estrutural lesada; o processo é espontâneo 

para um bom resultado. Existe a possibilidade de que o desenvolvimento da ferida 

possa influenciar a natureza do tecido fibroso e tecido de granulação no leito da 

ferida, durante a cicatrização (XU, 2004). O exame histológico mostrou padrão 

normal e semelhança na morfologia e distribuição dos fibroblastos, das fibras 

colágenas, leucócitos, monócitos e neovascularização com presença de hemácias 

no seu interior, nas áreas cruentas avaliadas, concordando com relatos prévios 

existentes (SINGER; THODE; MCCLAIN, 2000). No presente estudo foi observado 

que nas áreas queimadas tratadas tanto com o SF quanto com o IMQ, houve um 

predomínio de neovasos, de fibroblastos, de fibras colágenas e aumento da 

espessura da derme e redução da área cruenta pela reepitelização a partir do 

D4PQ, intensificando-se após o D7PQ. Estes resultados estão de acordo com as 

observações de Minuth et al. (1998). Segundo estes autores, o organismo adulto 

desenvolve vasos pela angiogênese, que é um processo parecido com a 

proliferação de cordões de células endoteliais fora dos vasos já existentes. Esse 

processo tem uma sucessão complexa de diversas reações, iniciando com a ruptura 

da membrana basal do vaso, que é um fator importante neste caso. As células 

endoteliais são estimuladas à proliferação, migração e constituição de um espaço 

luminal, como acontece nos vasos íntegros. A regeneração dos vasos é também 

baseada em marcadores externos como os fatores de crescimento dos fibroblastos e 

de células endoteliais, com uma função semelhante à das proteases e dos 

componentes da matriz extracelular. Da mesma forma, a presença de fibroblastos e 

fibras colágenas, em maior número, no processo inflamatório vem, segundo 

Wainwright (1995), determinar a correta orientação de fibras colágenas. Além disto, 

a presença de elastina é essencial para a função dérmica normal, uma vez que o 

tecido de granulação é caracterizado por apresentar redução ou ausência de 

elastina e orientação anormal dos feixes de colágeno. No presente estudo foi 

encontrado mais fibroblastos no grupo SAL nas fases mais tardias do processo 
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reparatório (remodelação-maturação), fato este que vem de encontro às 

necessidades da área cruenta. Em todo processo de cicatrização, além de 

fibroblastos, são atraídas para o foco de reparação outras células como macrofágos, 

células mesenquimatosas indiferenciadas, além de mastócitos, plasmócitos e 

leucócitos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999). Neste estudo, após o D4PQ os 

animais cujas áreas cruentas foram tratadas com o IMQ, apresentaram exsudato 

predominantemente polimorfonucleares. A razão foi provavelmente o processo de 

imunomodulação exercido pelo imiquimode, intensificando a inflamação. O 

macrófago é um tipo celular que se distingue dos demais pela sua grande 

capacidade de pinocitose e de fagocitose; sua capacidade fagocitária pode ser 

evidenciada ao microscópio óptico pela presença de grânulos no interior de seu 

citoplasma; quando encontram corpos estranhos de grandes dimensões, os 

macrófagos fundem-se com os outros, constituindo células grandes, contendo vários 

núcleos, as chamadas células-gigantes multinucleadas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

1999). Neste estudo a presença de macrófagos foi evidenciada com maior 

intensidade no grupo IMQ, resultado este esperado devido à ação do sistema 

imunológico para eliminação do tecido de granulação. No outro grupo houve reação 

inflamatória discreta que não alterou os resultados finais do experimento. 

Os resultados do estudo do dano tecidual e do processo inflamatório 

evidenciaram superioridade das feridas do grupo SAL em relação ao grupo IMQ. A 

resposta biológica ou morfométrica do material usado no leito cruento de ferimentos 

é avaliada de forma menos definida, por meio do infiltrado celular, da quantidade de 

fibrose e do grau de vascularização. Além disso, a resposta biológica depende do 

material ser absorvível ou não, sintético ou natural, ser possuidor de ligações 

químicas ou não (ATIYEH et al., 2003). 

Após 14 dias de uso do IMQ, o leito da ferida apresentou tecido de 

granulação tipicamente na cor vermelho-alaranjada com pequenas áreas de 

vermelho brilhante. Não houve nenhuma complicação tópica na área cruenta que 

impedisse a continuidade do experimento. Cohen et al. (1999) referem que a 

principal razão de perda do tecido de granulação é a infecção e a segunda é o 

hematoma. Após três semanas de uso do imiquimode, não foi mais observada a 

matriz de colágeno, havendo uma completa remodelagem na neoderme, com 

restauração quase que completa da estrutura anatômica, diferenciando da 

disposição dos feixes de fibras colágenas observadas nas feridas do grupo SAL. A 
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longo prazo, os resultados quanto a inibição do desenvolvimento de contraturas por 

conseqüência da diminuição de fibroblastos e aumento do tecido fibrótico 

necessitam ser melhor determinados. 

Foram descritas recentemente diversas formas de se detectar e quantificar 

o tipo de colágeno predominante durante a reparação tecidual: dosagem de 

hidroxiprolina, implante de tubos ou esponjas seguidos de extração de proteínas, 

imunohistoquímica, hibridização in situ etc. muitos deles complicados ou de alto 

custo (CUTTLE et al., 2005). Tradicionalmente, colorações como van Gieson e 

vários tricrômicos (como o de Masson) têm sido utilizados. Embora os mecanismos 

pelos quais tais métodos agem ainda não estejam completamente elucidados, eles 

residem na capacidade de corar de maneira diferenciada os diversos tipos de 

tecidos presentes na amostra. A diferenciação é determinada pela combinação de 

diferenças na estrutura física do tecido (fibras grossas ou finas, arranjo das fibras 

etc.), tamanho relativo das moléculas do corante e diferenças na composição dos 

aminoácidos tissulares (RICH; WHITTAKER, 2005). A ausência de seletividade e 

precisão, dentre ouros fatores, sugerem que van Gieson e tricrômicos podem não 

ser ideais para a detecção do colágeno. Além disso, muitos destes métodos são 

falhos em detectar as fibras colágenas mais finas, uma desvantagem que, em 

determinadas situações pode levar a substancial subestimação do conteúdo de 

colágeno (WHITTAKER et al., 1994). 

Um método simples, reprodutível e barato foi primeiramente descrito por 

Junqueira (1978). Este autor descreveu o uso de diferentes tecidos corados pelo 

picrosirius-red (PSR) submetidos a análise microscópica sob luz polarizada 

(picrossirius-polarização) pode quantificar o colágeno total e determinar o tipo de 

colágeno presente no tecido estudado. O colágeno, dependendo da espessura das 

fibrilas que o compõem e do seu arranjo, apresenta uma particularidade denominada 

birrefringência, que é potencializada pelo PSR. Em tais condições e sob luz 

polarizada os tecidos apresentam-se luminosos sobre um fundo escuro permitindo 

diferenciar o colágeno tipo I, que forma fibras grossas e alinhadas, se apresentando 

em tons de amarelo a vermelho, das do tipo III que mostra fibras finas e dispersas 

coradas em tons de verde (JUNQUEIRA, COSSERMELLI, BRENTANI, 1978; 

MONTES; JUNQUEIRA, 1991). 

A utilização da picrossirius-polarização possibilitou verificar o tipo de 

colágeno presente nas diferentes fases do experimento. Em todas as lâminas 
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analisadas observou-se grande quantidade de colágeno tipo I e pequena quantidade 

de colágeno tipo III. Este dado tem relevância porque o colágeno tipo I é a proteína 

mais importante do tecido maduro (90%). Cutle et al. (2005) estudaram a relação 

entre colágeno tipo I e tipo III em queimaduras cutâneas dérmicas profundas 

produzidas em fetos e em cordeiros recém-nascidos, encontrando maior proporção 

de colágeno tipo I nos tecidos obtidos dos recém-nascidos. Guardadas as óbvias 

diferenças entre os modelos, obteve-se resultado semelhante neste estudo. Durante 

o processo reparatório as feridas do grupo SAL se comportaram diferentemente das 

tratadas com o IMQ. Ocorreu maior deposição do colágeno tipo I nas feridas do 

grupo SAL comparadas com as do grupo IMQ em todas as fases do experimento, 

sugerindo uma menor capacidade fibroplástica nas feridas tratadas com imiquimode. 

Ao analisarmos a evolução temporal da Razão I:III (proporção relativa do colágeno 

tipo I e tipo III) esta mostrou uma maior deposição de colágeno tipo III nas feridas 

tratadas com IMQ, e maior deposição de colágeno tipo I nas feridas do grupo SAL. A 

razão colágeno tipo I:III está aumentada em quelóides, mostrando-se diminuída 

quando irradiadas ou tratadas com corticóides que exercem, dentre outras efeitos, 

diminuição dos níveis dos inibidores da colagenase e aumento da apoptose dos 

fibroblastos (AL-ATTAR et al., 2006). Os achados do presente experimento, no que 

diz respeito a remodelação-maturação do colágeno são compatíveis com a 

imunomodulação proporcionada pelo imiquimode retardando a fibrose. Podemos 

inferir, a partir destes dados que a remodelação do colágeno, ou seja, a 

transformação do colágeno tipo III, composto de fibras finas e dispersas na ferida em 

reparação, considerado imaturo (jovem) em colágeno tipo I, composto por fibras 

grossas e mais compactadas, considerado maduro, foi retardada nas feridas 

submetidas a tratamento com imiquimode. 

Futuros estudos devem incluir a análise de substâncias que possam 

causar efeito semelhante àquele causado pelo imiquimode sobre o processo de 

cicatrização, angiogênese e colagenização, incluindo aumento do tempo de 

exposição, freqüência da administração tópica do medicamento ou estudos da 

influência do medicamento sobre os queratinócitos, citocinas e fatores de 

crescimento. 
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6 CONCLUSÃO  
 

• O modelo proposto de indução de queimaduras é facilmente reprodutível, 

produzindo queimaduras de espessura parcial com área queimada de 

extensão limitada, porém suficiente para testar um produto sem gerar 

resposta sistêmica significativa. 

• Os métodos computacionais são robustos e de fácil manejo, mostrando-se 

úteis para quantificar a reparação tecidual das queimaduras.  

• A remodelação-maturação do colágeno é menor nas feridas tratadas com 

imiquimode, evidenciada pela menor taxa de colagenização neste grupo.  

• A ação imunomoduladora do imiquimode foi demonstrada pela 

potencialização da resposta inflamatória e diminuição da velocidade de 

cicatrização. 
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APÊNDICE A- Dados brutos 
 

Dados brutos – Densidade de colágeno tipo I e tipo III mensurada 
pelo Sistema de Análise Morfométrica do Colágeno. 

 
Densidade de colágeno tipo I e tipo III, das feridas do grupo SAL (salina) e IMQ 
(imiquimode) no 4º dia após a realização das queimaduras. 
 

SAL IMQ 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
15,1143 8,7646 16,5273 27,1037 
8,8120 19,7433 10,4818 36,6079 
3,5004 12,9644 26,9440 24,3932 
17,0364 13,306 13,8580 20,4737 
3,7771 6,7602 26,3687 2,5319 
21,3623 1,5452 15,3336 1,7919 
30,4077 8,6512 23,9731 10,7285 
13,8580 20,4737 5,4530 7,8812 
15,7267 8,1543 22,9223 7,7103 
3,9424 22,5927 20,5928 1,4445 
15,8137 10,4818 40,0289 36,0977 
3,6138 20,0755 35,3505 6,0674 
5,9886 6,5221 32,4519 2,3621 
14,3789 6,4494 33,7952 2,4002 
12,0158 15,8666 15,6881 11,5601 
9,3882 18,8126 23,9339 6,7932 

 
Densidade de colágeno tipo I e tipo III das feridas do grupo SAL (salina) e IMQ 
(imiquimode) no 7º dia após a realização das queimaduras. 
 

SAL IMQ 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
19,2434 4,7587 20,3166 3,8132 
12,1892 10,7142 9,4406 1,0600 
16,7486 5,4759 17,7836 1,2217 
9,7631 5,0659 10,8795 3,7308 
21,8953 0,7634 14,3351 6,6045 
14,1947 1,8758 2,1978 5,7119 
7,0129 3,8752 18,5608 3,8213 
8,9010 6,0888 14,2003 6,8461 
23,467 2,2130 14,857 4,3396 
4,0237 10,4802 5,0491 9,6359 
20,7382 1,8412 20,0002 6,3487 
16,7872 5,1636 7,7077 1,5696 
19,486 1,5457 10,1176 7,1101 
2,0640 4,2613 18,1076 5,3757 
16,8162 5,1956 21,8669 8,4050 
12,1546 9,1975 16,8437 6,7891 



87 
 

Densidade de colágeno tipo I e tipo III das feridas do grupo SAL (salina) e IMQ 
(imiquimode) no 14º dia após a realização das queimaduras. 
 

SAL IMQ 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
18,9987 9,5057 10,6323 3,9892 
25,6404 3,4871 15,3061 4,9286 
14,9526 4,8223 12,0936 15,8259 
11,3398 16,0639 9,5744 9,2275 
15,9729 7,6604 19,6228 6,0720 
10,7783 10,2376 19,5821 6,6813 
16,0319 11,6623 9,6634 2,3677 
20,5958 2,8992 13,1556 8,6344 
14,3178 7,2286 15,4521 2,2980 
14,3133 5,8431 20,6955 3,6082 
9,1609 13,9908 8,8521 3,2369 
9,3964 13,5717 0,0097 1,3194 
25,3428 2,5986 12,4715 6,5358 
2,0025 6,4646 9,4538 8,0526 
19,1574 1,0208 9,5968 4,5191 
21,1812 10,2493 15,2084 5,2704 

 
Densidade de colágeno tipo I e tipo III das feridas do grupo SAL (salina) e IMQ 
(imiquimode) no 21º dia após a realização das queimaduras. 
 

SAL IMQ 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
COLÁGENO 

TIPO I 
COLÁGENO 

TIPO III 
20,3191 3,1906 9,5968 4,5191 
18,691 4,0527 9,9747 9,0337 
19,4005 4,629 12,9995 5,8105 
17,2475 5,6946 17,2002 5,4779 
18,2622 8,4808 21,2433 6,0537 
21,5973 4,5410 6,1513 3,4948 
29,0848 10,7477 6,9305 4,0502 
19,4239 2,0762 22,7041 4,2664 
16,5858 15,4032 8,2479 3,1499 
21,6771 8,0093 13,1246 9,8770 
22,4569 6,2246 11,6338 7,8252 
19,0069 10,5937 9,5840 8,0327 
17,5385 3,9653 8,6736 8,8801 
19,6431 7,9636 20,048 3,7399 
19,537 3,1184 12,7116 2,8625 
14,9602 4,6636 8,7158 4,1850 

 
 
 
 



88 
 

Dados brutos – Proporção do colágeno tipo I e tipo III (Razão I:III) 
mensurada pelo Sistema de Análise Morfométrica do Colágeno. 

 
Razão I:III das feridas do grupo SAL (salina) e IMQ (imiquimode) no 4º, 7º, 14º e 21º 
dias após a realização das queimaduras. 

 
DIA 4 DIA 7 DIA 14 DIA 21 

SAL IMQ SAL IMQ SAL IMQ SAL IMQ 
1,7245 0,6098 4,0438 5,3280 1,9987 2,6653 6,3685 2,1237 
0,4463 0,2863 1,1376 8,9062 7,3529 3,1056 4,6120 1,1042 
0,2700 1,1046 3,0586 14,5564 3,1007 0,7642 4,1911 2,2372 
1,2803 0,6769 1,9272 2,9161 0,7059 1,0376 3,0288 3,1399 
0,5587 10,4146 28,6813 2,1705 2,0851 3,2317 2,1534 3,5091 

13,8249 8,5572 7,5673 0,3848 1,0528 2,9309 4,7561 1,7601 
3,5148 2,2345 1,8097 4,8572 1,3747 4,0813 2,7061 1,7112 
0,6768 0,6919 1,4619 2,0742 7,1040 1,5237 9,3555 5,3216 
1,9286 2,9729 10,6042 3,4236 1,9807 6,7242 1,0768 2,6185 
0,1745 14,2560 0,3839 0,5240 2,4497 5,7357 2,7065 1,3288 
1,5087 1,1089 11,2634 3,1503 0,6548 2,7347 3,6078 1,4867 
0,1800 5,8263 3,2511 4,9106 0,6923 0,0074 1,7942 1,1931 
0,9182 13,7386 12,6066 1,4230 9,7525 1,9082 4,4230 0,9767 
2,2295 14,0802 0,4844 3,3684 0,3098 1,1740 2,4666 5,3606 
0,7573 1,3571 3,2366 2,6017 18,7671 2,1236 6,2651 4,4407 
0,4990 3,5232 1,3215 2,4810 2,0666 2,8856 3,2079 2,0826 
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ANEXO A 
 

Diagrama da superfície corporal queimada 
(Adaptação do esquema de Lund-Browder) 

 

 
Fonte: PICCOLO NS, CORREA MD, AMARAL CR, LEONARDI DF, NOVAES FN, PRESTES MA, 
SERRA MCF, CUNHA SCR, PICCOLO MTS. Queimaduras, Projeto Diretrizes Médicas. Conselho 
Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, 2002. 
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ANEXO B 
 

Mecanismos de ação do imiquimode 
(Adaptado de  Gupta, 2002). 

 
Mecanismos de ação do imiquimode 

• ↑ da atividade de NKCs 
• Maturação de LCs a APCs 
• ↑ migração de células dendríticas aos linfonodos 
• Indução da proliferação /diferenciação de linfócitos B 
• Ativação de secreção de citocinas pelos macrófagos por 

meio de cascata sinalizadora TLR-7-MyD88–dependente 
• Principais citocinas estimuladas pela ativação dos TLR-7 

e 8 
• IFN-α 
• TNF-α 
• IL-6 

• Citocinas adicionais envolvidas 
• IL-1, IL-5, IL-8, IL-10 e IL-12 
• Antagonista do receptor da IL-1 
• Fator estimulate de colônias de granulócitos 

(GCSF) 
• Fator estimulante de colônias de granulócitos-

macrófagos (GMCSF) 
• Proteína Inflamatória de Macrófagos 1α e 1β 
• Proteína quimiotática de macrófagos tipo 1 

• Estimulação da via Th1 e inibição da Th2; 
• ↑ produção de IFN-γ e IL-2; 
• Estimulação de células T citotóxicas; 
• Indução de memória imunológica, prevenção potencial de 

recorrência de doença; 
• Indução da expressão de FasR pelas células de 

superfície, levando a apoptose; 
• Alteração da expressão da caspase 3 e de fator 

fragmentador de DNA em quelóides. 
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ANEXO C 
 

Estrutura química do Imiquimode 
 

 
 
 

Mecanismos de ação do imiquimode 
 
 

 

 


