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Introdução
A pele é o tecido epitelial de maior importância sendo considerada o maior
órgão do corpo, recobrindo toda a sua superfície externa e, também é a primeira
linha de defesa do organismo, constituindo uma barreira mecânica, promovendo
proteção imunológica, termorregulação e secreção. Esta estrutura é dividida em
duas camadas distintas, a epiderme e a derme que estão firmemente unidas entre si
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). A cicatrização de feridas é um processo
complexo que envolve a organização de células, sinais químicos e remodelamento
da matriz extracelular (MEC). Por sua vez, o tratamento de feridas abertas busca o
fechamento rápido da lesão de forma a restabelecer a integridade do tecido
lesionado (MENDONÇA, 2009).
Neste trabalho utilizamos o veiculo carbopol que são géis utilizados com maior
frequência devido a sua capacidade de se espalhar no tecido, não são gordurosos e
veiculam diversos tipos de princípios ativos sem perder suas propriedades
(CORRÊA et al., 2005). Já a solução salina a 0,9% tem as características da matriz
extracelular que banha as células nos tecidos.
Em vista dessas informações o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da
solução fisiológica a 0,9% comparado ao veiculo carbopol em modelo de feridas
cutâneas em ratos.
Material e Métodos
O experimento foi desenvolvido na Universidade Anhanguera-Uniderp, campus
de Campo Grande, no laboratório de Toxinologia e Plantas Medicinais. Foram
utilizados 20 ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), machos, adultos, pesando 200
g, alimentados com ração Nuvital® e água ad libitum. Os animais foram organizados
aleatoriamente em dois grupos experimentais (n=5): G1: Grupo controle tratado com
Solução Fisiológica 0,9% (0,2mL na lesão); G2: grupo carbopol em gel (0,2mL na
lesão) por 3 e 30 dias consecutivos. A avaliação macroscópica foi realizada
7º Seminário de Iniciação Científica. 17 e 18 nov. 2016. ISSN 2237-8901

diariamente e submetidos à eutanásia com administração via intraperitoneal do
anestésico cloridrato de Ketamina+Xilazina (0,4mL/100g). As amostras de pele
foram fixadas em formol tamponado 10% e processadas em concentrações
crescentes de álcool e incluído em parafina e após coradas pela técnica de
Hematoxilina-Eosina (HE) (LUNA, 1968). A análise das estruturas foi feita em
microscópio óptico, com câmara de vídeo acoplada a um computador, contendo um
programa para análise de imagens IMAGELAB.
Pesquisa autorizada pela Comissão de Ética no Uso de Animais da
Anhanguera Educacional Ltda.– CEUA/AESA - parecer: 2990.
Resultados e Discussão
Figura 1: A, B, C solução salina (SS) e D, E, F gel carbopol (C) aos 3 dias após a
lesão da ferida cutânea. crosta (Cr); inflamação (i); hemorragia (h); angiogênese
(setas); carbopol (C).
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Fonte: Os autores.

Figura 2: A, B, C solução salina (SS) e D, E, F gel carbopol (C) aos 30 dias após a
lesão da ferida cutânea. epiderme (E); queratina (q); anexos (seta vermelha); vasos
sanguineos (seta preta).
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Fonte: Os autores.
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Na avaliação macroscópica a crosta fibrinoleucocitária e inflamação foi
observada em todos os animais dos grupos do tratamento de 3 dias (G1 e G2). Na
avaliação microscópica no grupo SS havia hemorragia, inflamação e
neovascularização mais lenta. Já o processo inflamatório e angiogênese foi mais
frequênte e intenso nos grupos tratados com o carbopol, diferindo do grupo SS.
O processo inflamatório é importante para o evento da cicatrização
(HOSGOOD, 2006), se persistir por muitos dias, a inflamação pode retardar a
cicatrização (PINTO et al., 1997), no entanto o processo inflamatório não retardou o
processo cicatricial dos animais tratados com carbopol. A epitelização é o
recobrimento da ferida por um epitélio novo, ocorrendo a partir das bordas da lesão
pelas células mioepiteliais (SANTORO; GAUDINO, 2005) que se inicia em torno do
3° dia após a lesão (TAZIMA; VICENTE; MORIYA, 2008), o que ocorreu tanto com o
grupo SS quanto com carbopol aos 30 dias do experimento.
Aos 30 dias a ferida cutânea não está mais na fase proliferativa e sim na fase
de remodelagem (TAZIMA; VICENTE; MORIYA, 2008) no qual os dois grupos SS e
carbopol, apresentaram os mesmos resultados em relação a epitelização e
organização das fibras colágenas na derme.
Conclusão
O tratamento com o solução salina a 0,9% e carbopol induziu a re-epitelização,
migração neutrofílica, proliferação de fibroblastos durante o período de estudo.
Portanto, concluiu-se que solução salina a 0,9% e carbopol auxilia o processo de
cicatrização, mostrando potencial terapêutico sobre as lesões cutâneas,
comprovando, desta forma, o seu uso popular como agente cicatrizante.
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