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RESUMO 

 
O fator de crescimento epidermal (EGF), assim como outros fatores de crescimento, 

é essencial no processo de cicatrização, através da estimulação da epiderme e 

derme, sinalização e mediação da inflamação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito do EGF em gel de Aristoflex®, no processo de cicatrização cutânea em um 

modelo experimental em ratos. A lesão foi induzida na região dorsal de 24 ratos 

Wistar, machos, adultos (de 6 a 8 meses), divididos em dois grupos, tratado com 

EGF e controle. Os resultados foram obtidos por avaliações macroscópicas, 

termográficas e histopatológicas (Hematoxilinia-Eosina e Tricrômico de Masson). 

Não houve diferença significativa nas avaliações histopatológicas entre os dois 

grupos experimentais, porém na avaliação termográfica foi possível observar a 

diminuição significativa da temperatura no grupo tratado; no entanto é necessário 

esclarecimentos mais detalhados sobre a atuação do EGF em cada fase da 

cicatrização de lesões cutâneas. 

 

Palavras-chave: Lesão cutânea, Termografia, Cicatrização, Gel. 
 
  



 

ABSTRACT 

 
Epidermal growth factor (EGF), as well as other growth factors, is essential in the 

healing process, through stimulation of the epidermis and dermis, signaling and 

inflammation mediation. The objective of this work was to evaluate the effect of EGF 

on Aristoflex ® gel in the cutaneous healing process in an experimental model in rats. 

The lesion was induced in the dorsal region of 24 male Wistar rats, aged (6 to 8 

months), divided into two groups, treated with EGF and control. The results were 

obtained by macroscopic, thermographic and histopathological evaluations (staining 

by Hematoxylin-Eosin and Masson's Trichrome). There was no significant difference 

in the histopathological evaluations between the two experimental groups, but in the 

thermographic evaluation it was possible to observe the significant decrease of 

temperature in the treated group; however, more detailed explanations on the 

performance of EGF are required at each stage of skin lesion healing. 

 

Key words: Skin lesion, Thermography, Healing, Gel. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de cicatrização de uma ferida na pele esboça os princípios de 

reparação que se aplicam à maioria dos tecidos; após um único episódio de lesão, a 

reparação ocorre por meio das seguintes fases sobrepostas: inflamação, 

proliferação e maturação (MITCHELL et al, 2012). 

Devido à alta frequência de atendimentos a animais acometidos por lesões 

cutâneas, o estudo da cicatrização é extremamente importante para a medicina 

veterinária (SIMAS, 2010). Tais lesões podem ocorrer como resultado de trauma por 

mordedura, queimaduras, deiscências de suturas cirúrgicas, cirurgias oncológicas 

ressectivas ou atropelamento (FAHIE; SHETTKO, 2007). 

A correta observação da fase de cicatrização associada a adequada seleção 

do agente terapêutico tópico, podem melhorar a reparação de feridas e levar a 

diminuição da morbidade do paciente. A eficácia dentre os diferentes agentes 

terapêuticos deve ser avaliada, através da observação da contração da ferida, a 

eficácia terapêutica, efeito sobre a formação de cicatrizes, custo benefício, etc. 

(WARD; SAFFLE, 1995).  

Uma cicatrização eficiente depende da liberação de fatores de crescimento e 

citocinas para promoverem a proliferação, diferenciação e migração de 

queratinócitos para a reepitelização; além disto, estas substâncias atuam como 

estimuladoras de fibroblastos, promovendo a contração da ferida (NITZ, 2005; 

AVRAHAM; YARDEN, 2011). Em contrapartida, o atraso ou interrupção na 

cicatrização de feridas devido a um certo número de variáveis (fatores de risco, 

desenvolvimento de feridas crônicas, erupção, etc.) requer terapêutica adicional, 

para intervenção e cura da lesão (BODNAR, 2013). 

As propriedades estruturais e elásticas da pele são estabelecidas pela 

presença de colágeno e elastina. Cerca de 70 a 80% do peso seco da pele humana 

é composto por colágeno (BRINCAT, BARON; GALEA, 2005). Dentre os vários tipos 

de colágeno, os mais abundantes são os tipos I, II e III, sendo sintetizados por 

fibroblastos e osteoblastos formando fibras; o tipo I é o mais abundante sendo 

encontrado em 90% do corpo (WULF et al., 2004). 
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Durante o processo de cicatrização de ferida operatória aberta ocorre o 

aumento progressivo da quantidade de colágeno (ROBBINS; KUMAR; COTRAN, 

2010). Inicialmente há predominância do colágeno tipo III, considerado jovem, 

posteriormente este será substituído pelo colágeno madura, tipo I (GUIDO et al., 

2006; RUH et al.,2013). 

Durante o reparo tecidual, estímulos adequados, revertem fibrócitos para o 

estado de fibroblasto, assim reativando sua capacidade de síntese favorecendo a 

deposição das fibras colágenas, melhorando o reparo tecidual e encurtando o tempo 

de cicatrização (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

A intervenção no processo de cicatrização de feridas, acidentais ou 

intencionalmente provocadas como parte da realização de procedimentos, é uma 

das tentativas do homem que remontam à antiguidade. Isto demonstra, que desde 

então o homem já reconhecia a importância de se proteger quaisquer tipos de 

lesões cutâneas, como uma forma de se evitar que as mesmas se complicassem e, 

em seguida repercutissem em danos locais ou gerais para o paciente (MASI, 2015).  

A termografia médica infravermelha é um instrumento de análise não 

invasiva e não radioativa, capaz de analisar funções fisiológicas relacionadas com o 

controle da temperatura da pele. Uma lesão causa alteração do fluxo sanguíneo 

que, por sua vez, tem a capacidade de afetar a temperatura da pele. Diversas 

condições estão associadas a vasodilatação ou vasoconstrição regional, 

hiperperfusão, hipervascularização e hipermetabolismo que levam a altas 

temperaturas na superfície da pele (CORTE; HERNANDEZ, 2016). 

Ainda, de acordo com Corte e Hernandez (2016) a avaliação termográfica 

tem sido usada para o estudo de várias doenças em que a temperatura da pele pode 

refletir a presença de inflamação tecidual, ou onde há alteração de fluxo sanguíneo 

devido à anormalidade clínica. Em princípio, a imagem térmica pode ser aplicada na 

medicina como diagnóstico e acompanhamento evolutivo da patologia. 

Deste modo, há várias terapias tópicas eficazes para tratamento de feridas, 

muitas delas com mecanismos de ação diferentes. Dentre elas podemos citar o 

ultrassom pulsado de baixa intensidade, que estimula a cicatrização cutânea por 

segunda intenção; o polissacarídeo de Anacardium occidentale L. (POLICAJU) que 
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propicia menor edema e hiperemia durante o período inflamatório; cobertura à base 

de colágeno e Aloe vera, apresenta ação cicatrizante, anti-inflamatória, protetora da 

pele, bactericida e emoliente; vitaminas C, E, do complexo B e ácido fólico, 

estimulam o crescimento dos tecidos e a reparação tecidual; pomada de Centella 

asiática, induz síntese de colágeno (FERREIRA et al., 2008; SCHIRATO et al., 2006; 

SILVA et al., 2009; GUL SATAR et al., 2013). 

Assim como outros fatores de crescimento, o fator de crescimento epidermal 

(EGF) é essencial no processo de cicatrização, através da estimulação da epiderme 

e derme. O desenvolvimento de novas terapias para melhorar a cicatrização inclui a 

utilização de EGF (AVRAHAM; YARDEN, 2011). Nas células o EGF se liga ao 

receptor de fator de crescimento epidermal (EGFR), uma proteína expressa na 

membrana da maioria das células da pele, levando a várias respostas biológicas, 

incluindo a migração, proliferação, citoproteção, diferenciação celular e apoptose 

(BONAR, 2013). 

Hoje é crescente o empenho de profissionais, instituições de pesquisa, e 

indústria, buscando a excelência no tratamento eficaz para lesões cutâneas; 

proporcionando maior conforto e breve retorno as atividades cotidianas. Devido aos 

fatores mencionados anteriormente, faz-se necessária a busca por mecanismos que 

possam abreviar o tempo, além da modulação da cicatrização. Acredita-se que a 

terapia com o EGF em lesões cutâneas possa potencializar o processo cicatricial, 

através do aumento da taxa de proliferação da epiderme, além da proliferação de 

miofibroblastos atuando na deposição de colágeno e contração da ferida. 

Há relatos de resultados satisfatórios quanto à eficácia terapêutica do EGF 

em lesões cutâneas, entretanto pouco se sabe sobre o mecanismo de ação deste 

fator de crescimento na modulação da cicatrização de lesões cutâneas. Também há 

resultados controversos quanto a esta terapia, fazendo-se necessários estudos 

adicionais que comprovem sua real eficácia. Diante disto, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito do EGF em gel de Aristoflex®, no processo de 

cicatrização cutânea em um modelo experimental em ratos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A PELE E SUAS CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

A pele, maior órgão dos vertebrados, indispensável para sobrevivência e 

fundamental para o perfeito funcionamento fisiológico do organismo. É, na realidade, 

uma barreira mediadora entre o organismo e o ambiente, composta por diferentes 

células e estruturas que garantem funções como, proteção, controle da temperatura 

corpórea, metabolismo de vitamina D, sensoriais, etc. (TRAVI-CARNEIRO; 

CARNEIRO-TRAVI; BOCK, 2013). 

De acordo com Harris (2003), trata-se de uma membrana de camada dupla 

que envolve toda a superfície exterior; sendo então dividida em dois tecidos 

principais, a epiderme (tecido epitelial mais externo) e derme (tecido conectivo 

fibroso de elastina e colágeno). Como qualquer outro órgão, está sujeito a sofrer 

agressões oriundas de fatores patológicos intrínsecos e extrínsecos que irão causar 

o desenvolvimento de alterações na sua constituição como, por exemplo, as feridas 

cutâneas, podendo levar à sua incapacidade funcional. 

A epiderme é constituída por diversas camadas celulares justapostas e 

organizadas em uma estrutura multilamelar, assim formando uma barreira seletiva, a 

qual controla todas as trocas de moléculas entre o interior do corpo e o ambiente 

externo. E conforme explica Milstone (2004), é constituída principalmente por 

queratinócitos (aproximadamente 85% das células totais), possui também 

melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. 

De acordo com Lau-Gillard et al. (2009), ela é responsável por controlar a 

perda de água e entrada de agentes ambientais potencialmente prejudiciais, 

importante para qualidade de barreira protetora da pele, sendo especificamente o 

estrato córneo a camada responsável por estas propriedades. 

O tecido conjuntivo (derme), diferentemente dos demais tipos de tecidos que 

são formados principalmente por células (como a epiderme), possui como principal 

componente a matriz extracelular (MEC), a qual é constituída por diferentes 

combinações de proteínas fibrosas, e também de um conjunto de macromoléculas 
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hidrofílicas e adesivas; e estas que constituem a substância fundamental; estas 

fibras, por sua vez, são predominantemente compostas de colágeno, além da 

elastina (NITZ, 2005; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).  

Em contrapartida, os fibroblastos são os responsáveis pela síntese de 

colágeno, elastina e glicoproteínas multi-adesivas que farão parte da matriz 

extracelular; e essas células também são responsáveis pela produção dos fatores de 

crescimento, que controlam a proliferação e a diferenciação celular (HARRIS, 2003; 

ISAAC et al., 2010). 

 

2.2 TIPOS E PROPRIEDADES DE COLÁGENOS CUTÂNEOS 

Atualmente são conhecidos 28 tipos de colágeno, sendo que os mais 

comuns são os colágenos dos tipos I, II, III e IV. No entanto, as proporções relativas 

a cada tipo de colágeno são específicas de cada tecido. Na derme, por exemplo, 

predomina o colágeno tipo I, entretanto outros três tipos de colágenos também estão 

presentes em menor concentração, os tipos III, IV e V (AVRAHAM; YARDEN, 2011, 

BIERHALZ; MORAES, 2017).  

Na porção papilar da derme as fibras de colágeno são constituídas 

principalmente por colágeno tipo III, são mais finas e não se agrupam em feixes; na 

derme reticular os feixes de colágenos são constituídos por colágeno tipo I, correm 

em vários sentidos, mas todos se encontram em planos paralelos à superfície 

cutânea (GUIDO et al., 2006; SOUZA; VARGAS, 2004). Os feixes são permeados 

por colágeno tipo III; nesta porção da derme as fibras de colágeno se mostram mais 

espessas, curtas, curvas (FERREIRA et al., 2005). 

O colágeno tipo I é formado por duas cadeias α1 e uma cadeia α2, 

diferentes quanto à sequência de aminoácidos, apresenta um diâmetro total  de  1  a  

20 μm; enquanto o colágeno tipo III constitui-se de três cadeias α1, apresenta 

diâmetro de 0,5 a 2 μm (KUHN, 1988). 
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2.3 LESÃO CUTÂNEA E CICATRIZAÇÃO 

A lesão tecidual aciona eventos para eliminar os agentes agressores, 

contendo o dano e preparando as células sobreviventes para a replicação. A 

proliferação celular poderá envolver estímulos fisiológicos, como hormonais ou 

patológicos, como lesões, forças mecânicas ou morte celular; sendo estimulada por 

uma combinação de fatores de crescimento e sinalização de componentes da MEC 

transmitidos através das integrinas (GARROS, et al. 2006; MITCHELL et al, 2012). 

A primeira fase da cicatrização (inflamação), é a instalação de uma reação 

inflamatória, cujo exsudato de células fagocitárias reabsorve todo o sangue 

extravasado e os produtos oriundos da destruição tecidual. Em seguida, há 

proliferação fibroblástica e endotelial, formando assim, o tecido conjuntivo cicatricial 

(TRAVI-CARNEIRO; CARNEIRO-TRAVI; BOCK, 2013). A Figura 1, apresenta um 

esquema gráfico das respostas fisiológicas normais teciduais à feridas. 

 

Figura: 1: Representação gráfica da resposta normal da pele à feridas, mostrando o 
as principais células presentes em cada fase do processo de cicatrização. 

 
Fonte: Isaac et al. (2010) 
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Posteriormente, este tecido sofre remodelação, proporcionando redução do 

volume da cicatriz, podendo se tornar imperceptível; nesta fase o colágeno tipo I 

passa a predominar em relação ao tipo III, as fibras colágenas tornam-se mais 

compactas e grossas, progressivamente aumentam as ligações transversais nas 

moléculas de colágeno, tornando-o mais resistente e estável (BOGLIOLO; 

BRASILEIRO-FILHO, 2012). 

 

2.3.1 Fase Inflamatória ou Exsudativa 

As células do sistema imunológico podem afetar qualquer um desses 

processos; a inflamação excessiva provoca atrasos na cura, podendo levar a 

complicações e feridas crônicas, aumentando significativamente a morbidade 

(BICKERS et al., 2006; WILGUS, 2008).  

Os neutrófilos são as primeiras células a chegar ao local ferido, 

desempenhando um papel bactericida, capaz de limpar a ferida de detritos e tecido 

danificado. Os monócitos chegam ao local da ferida em resposta a fatores libertados 

pelas plaquetas e outras células. Então, após a migração a partir da periferia, os 

monócitos se transformam em macrófagos maduros, fagocitando bactérias e 

removendo o tecido danificado (GULLSTRAND et al., 2009).  

Além disso, as células T-gd (linfócitos T gama/delta) da derme ajudam a 

estabelecer a homeostase após a lesão, pois estão ativamente envolvidos na 

atração e atividade dos macrófagos e a produção de fatores de crescimento como o 

fator de crescimento semelhante à insulina 1 e fator de crescimento de 

queratinócitos, entre outros (JAMESON et al., 2002). O seu papel é tão vital que a 

sua ausência compromete severamente a cicatrização de feridas (MILLS et al., 

2008). Finalmente, os queratinócitos, expressam proteínas e receptores para vários 

componentes do complemento e reguladores (PASCH et al., 2000). 

Os mastócitos são derivados de células progenitoras hematopoiéticas que 

são conhecidos por migrar e permanecer no tecido conjuntivo e mucosas, onde eles 

se diferenciam e respondem a vários estímulos, libertando mediadores inflamatórios, 

incluindo a histamina, fatores de crescimento, e proteases. Mastócitos humanos são 

conhecidos por liberarem fator de crescimento vascular, fator de crescimento 
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fibroblástico, fator de crescimento endotelial entre outros fatores de crescimento 

angiogênicos. As serina-proteases, tais como a quinase degradam a matriz 

extracelular, e, assim, preparam a área circundante para a angiogênese 

(CRIVELLATO; NICO; RIBATTI, 2008). 

 

2.3.2 Fase Proliferativa ou Granulação 

A fase proliferativa pode ser dividida em quatro etapas: reepitelização, 

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

reepitelização as células epiteliais que margeiam a lesão começam a proliferar 

tentando restabelecer a barreira protetora (NITZ, 2005; ISAAC et al., 2010). O fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α), sintetizado principalmente por macrófagos, 

estimula a angiogênese, caracterizada pela migração de células endoteliais e 

formação de capilares. Deste modo, o tecido de granulação é a parte final da fase 

proliferativa, sendo as principais células da fase proliferativa os fibroblastos e as 

células endoteliais. O fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) é o fator 

de crescimento mais importante na proliferação e ativação dos fibroblastos 

(CAMPOS; BORGES; GROTH, 2007).  

 

2.3.3 Fase de Remodelamento ou Maturação 

Na fase de remodelação o colágeno tipo III, inicialmente mais abundante que 

o tipo I, vai sendo degradado, enquanto o colágeno I vai tendo sua produção 

aumentada pelos fibroblastos; ao mesmo tempo ocorre uma alteração em sua 

organização, a qual muda de fibras paralelas dispostas aleatoriamente para 

entrelaçadas e organizadas ao longo das linhas de tensão. A lise da matriz antiga é 

promovida por colagenases, as quais são secretadas por fibroblastos e leucócitos 

(GARROS et al., 2006; BROUGHTON; JANIS; ATTINGER, 2006).  

Sendo assim, ao final da primeira semana após o surgimento da lesão, 

ocorre restauração de 3% da resistência da pele íntegra; da terceira semana, 30%, e 

de três meses, 80% (ISAAC et al., 2010). Isto reflete uma diminuição da deposição 

de colágeno, do número de ligações cruzadas feitas entre monômeros desta 
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substância e da mudança do tipo III para o I. A última fase do processo de 

cicatrização, denominada fase proliferativa, é responsável pelo aumento da 

resistência do leito danificado (LI; CHEN; KIRSNER, 2007; ISAAC et al., 2010). 

No processo de cicatrização, os miofibroblastos alinham-se e ligam-se às 

fibras de colágeno de maior espessura puxando-as em direção a eles, sendo este 

fenômeno responsável pela contração da ferida e estimulado por fator transformador 

do crescimento beta (TGF-β) e PDGF (BERRY et al.,1998; BROUGHTON; JANIS; 

ATTINGER, 2006).  

 

2.4 TERAPIAS ADJUVANTES DO PROCESSO CICATRICIAL 

Atualmente, várias terapias podem ser usadas para favorecer o processo de 

cicatrização cutânea, mas algumas necessitam de maiores estudos e de 

comprovação científica para serem amplamente utilizadas como benefícios ao 

paciente com menores intercorrências.  

Dentre alguns estudos relacionados a terapias para cicatrização podemos 

citar: comparação do uso do filme transparente (Tegaderm®) com curativo de 

silicone (Skin Gel®) no fechamento de defeito abdominal, gastroschise (SANDLER 

et al., 2004); uso de Polivinil Pirrolidona Iodo (PVP-I) tópico para a limpeza de 

feridas agudas e crônicas (OLIVEIRA, 2004); comparativo de um produto à base de 

ácidos graxos essenciais (AGE) e de uma biomembrana de látex no tratamento de 

feridas crônicas infectadas (QUEGE et al., 2008); laser e a microcorrente, aplicados 

separadamente para acelerar o processo de reparo em queimaduras (FREITAS et 

al., 2013); suplementação com óleo de peixe, reduzindo a área da ferida e 

permitindo sua oclusão completa (KORELO, 2015); o uso do mel de abelha 

exercendo atividade antibacteriana e atuando como importante barreira viscosa, que 

impede uma entrada de substâncias e a perda de fluidos para o meio externo 

(OLIVEIRA; MALAGÓ, 2015). 

Bodnar (2013) ressalta que, a terapia com hidrogel tornou-se um tratamento 

comum para feridas cutâneas, pela sua facilidade de uso, propriedades físicas e 

capacidade de fornecer moléculas e células bioativas. Os hidrogéis podem ser 
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derivados de material como colágeno, fibrina e ácido hialurônico; destacando-se 

ainda o fato de serem tipicamente não tóxicos para o tecido circundante, bem como 

não promovem uma resposta imune.  

Todavia, é importante advertir que, a escolha da terapia adequada para 

cicatrização deve sempre avaliar o perfil do portador da ferida, o conhecimento e 

prática do profissional sobre o tratamento, a avaliação das feridas, assim como os 

custos do tratamento (EBERHARDT et al., 2015). 

 

2.4.1 Fatores de Crescimento 

Os fatores de crescimento são moléculas biologicamente ativas, que 

modulam o ciclo celular. E essas proteínas atuam em nível de membrana celular, 

provocando uma cascata bioquímica que leva a sua ação direta no núcleo da célula, 

promovendo a transcrição gênica, controlando vários comportamentos celulares 

(BALBINO, PEREIRA; CURI, 2005).  

Diversas células produzem essas moléculas, tais como os macrófagos, 

fibroblastos e queratinócitos, as quais além de produzirem tais fatores também são 

ativadas por eles, atuando assim de forma autócrina ou parácrina (VERMOLENA et 

al., 2006; METHA; FITZPATRICK, 2007). E atuam também no controle da 

proliferação celular, nos processos de crescimento, migração, diferenciação e 

sobrevivência saudável da célula, auxiliando na manutenção de seus tamanhos 

apropriados enquanto proliferam (ALBERTS et al., 2008). 

Dentre vários fatores de crescimento que fazem parte do processo de 

cicatrização de feridas podemos citar: EGF, fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF), o fator transformador do crescimento (TGF-b), fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e 

fator de crescimento insulínico (IGF); este último estimula a proliferação celular, 

remodelação de tecidos, e aumento de colágeno e elastina. O VEGF atua sobre 

angiogênese e tecido de granulação. O PDGF é fundamental para a inflamação, 

granulação, reepitelização, e remodelação (presente nas três fases da cicatrização) 

(XIE et al., 2013; KUTLU et al., 2013). 
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Masi (2015) utilizou EGF sozinho, e fator de crescimento VEGF em conjunto 

com IGF e FGF (denominando fatores mistos - MF). Os fatores de crescimento 

foram injetados apenas no dia que as feridas foram feitas, na derme e tecido 

subcutâneo; a cura foi avaliada em diferentes fases da cicatrização. Verificaram que 

tanto o EGF e os MF, aceleram o processo de cicatrização em comparação ao 

controle (sem a presença de fatores de crescimento), uma vez que estimulam maior 

atividade angiogênica, e fibroplasia, além de acelerar a deposição de colágeno tipo I. 

O processo de cicatrização depende da interação de vários fatores de 

crescimento, tem sido sugerido que múltiplos fatores de crescimento, entregues em 

um gradiente de concentração controlado com aplicação precisa pode ser mais 

eficaz do que uma única aplicação. Tecnologias avançadas tem sido desenvolvidas, 

tais como microcápsulas, sistemas poliméricos, nanofibras, e biomateriais, para o 

fornecimento de fatores de crescimento, oferecendo um novo método de entrega, 

melhorando os resultados (DINH; BRAUNAGEL; ROSENBLUM, 2015). 

Sun et al. (2012) trabalharam com entrega sustentada de múltiplos fatores 

de crescimento para a angiogênese por meio de um sistema polimérico. O sistema 

de entrega de polímero foi construído para uma entrega dupla, PDGF e VEGF de 

forma sustentada, resultando em um aumento significativo na densidade dos vasos 

sanguíneos e com o aumento da maturidade; concluindo que a entrega dupla de 

fatores de crescimento com uma cinética distintas através de um sistema polimérico 

foi superior na criação de uma rede vascular madura em comparação com dosagem 

única de fator de crescimento. Imitando o processo normal de cicatrização de feridas 

uma interação de múltiplos fatores de crescimento podem fornecer os resultados 

mais eficazes.  

A utilização de fatores de crescimento em combinação com inibidores de 

protease ou antibióticos pode permitir uma terapia medicamentosa sob medida para 

a cicatrização de feridas (HARDWICKE, 2008). 

Bactérias podem proliferar rapidamente em uma lesão, trazendo prejuízos 

para o processo de cicatrização, tornando necessário que os materiais utilizados 

para cura de lesões tenham propriedades antimicrobianas para proteger contra 

eventuais infecções (JOUNG-HY et al., 2012). A quitosana pode ser utilizada como 
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“sistema de entrega de drogas”, além de ser capaz de adicionar propriedades 

antimicrobianas ao tratamento (BHATTARAI; GUNN; ZHANG, 2010).  

Park et al. (2016) verificaram que o fator de crescimento encapsulado VLC-

quitosana reduziu rapidamente a inflamação e aumentou a regeneração de tecidos; 

esta mistura mostrou-se não-citotóxica. Acerca disto, Shin-Hye et al. (2016) ainda 

identificaram que referido fator de crescimento, exibiu atividade antibacteriana contra 

uma bactéria gram-positiva; sendo portanto, um candidato promissor para utilização 

como um material de cicatrização de feridas. 

 

2.4.2 Fator de Crescimento Epidermal 

Há mais de meio século atrás, o Prêmio Nobel Dr. Stanley Cohen e seus 

colegas descobriram por acidente o que viria a ser conhecido como o fator de 

crescimento epidérmico (EGF), sendo identificado na glândula submandibular de 

ratos. A estimulação com fator de crescimento epidérmico promoveu a indução da 

queratinização quando injetado em ratos recém-nascidos (ZENG; HARRIS, 2014).   

A regeneração epidérmica depende da mitose e da migração de 

queratinócitos. O fator de crescimento epidérmico é conhecido por estimular o 

crescimento de queratinócitos in vitro, portanto, pode-se esperar que promova a 

cicatrização de feridas. Acerca disto, Brown et al. (1986) inferem que o aumento 

significativo da regeneração epidérmica sugere o potencial para o uso clínico do 

EGF para acelerar a cicatrização de queimaduras, feridas por traumatismo, úlceras 

diabéticas, sites de doadores de enxertos de pele e outros. 

Nanney (1990) também demonstrou, a partir de um estudo in vivo realizado 

em porcos, que a aplicação tópica de EGF acarretou aumento dose-dependente da 

espessura do tecido de granulação e na reepitelização de feridas de espessura 

parcial. Adicionalmente, em um estudo anterior, Laato et al. (1987) demonstraram 

que o EGF é um potente mitógeno dose-dependente para fibroblastos. 

O EGF é uma proteína sintetizada pelas plaquetas, macrófagos e monócitos, 

age estimulando a diferenciação de células progenitoras no interior do epitélio e 
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glândulas sebáceas, bem como fibroblastos durante a cicatrização de feridas e 

morfogênese do folículo capilar (SERVOLD, 1991; BROWN, 1996). 

Vários laboratórios têm reproduzido o EGF de formas diferentes, e 

comercializado para aplicações clínicas como cicatrização de feridas cutâneas. A 

produção em massa de EGF pode ser realizada utilizando os genes de EGF humano 

recombinante expressos em bactérias. O hEGF biologicamente ativo pode ser 

secretado por bactérias como Escherichia Coli (E. Coli) (THOMAS; WALMSLEY, 

2014; SHIMIZU et al., 1991). 

Em estudo realizado por El-Abaseri (2013), foi analisado o envolvimento 

direto de EGFR na sinalização e mediação da inflamação da pele de ratos após 

exposição a raios UV. A sinalização contribuiu potencialmente para a inflamação 

induzida por UV, através de múltiplos mecanismos. Foi verificado que a ativação do 

EGFR promoveu o aumento do número de mastócitos e de neutrófilos na pele, 

edema e eritema, que fazem parte da resposta inflamatória. 

De acordo com Grande; Melder e Zinsmeister (1997), o EGF induz o 

colágeno tipo IV, mas não colágeno tipo I. Estudos anteriores demonstraram que, in 

vivo, o EGF acelera a reparação da ferida, promovendo a formação de tecido de 

granulação e produção de colágeno, embora EGF tenha efeitos modestos ou até 

inibitórios sobre o colágeno o tipo I. 

Normalmente a contractilidade basal de fibroblastos envelhecidos apresenta-

se menor que a dos fibroblastos jovens. Contudo, o tratamento com rhEGF, é capaz 

de restaurar a contração a níveis semelhantes ou mesmo superiores aos dos 

fibroblastos jovens. Sendo assim, o rhEGF é um potencial agente de renovação que 

atua para melhorar a migração e contração de fibroblastos envelhecidos podendo 

tornar-se mais eficiente que fibroblastos jovens. O EGF pode apresentar valiosos 

efeitos regenerativos sobre a pele envelhecida (KIM et al., 2015). 

Em seu estudo An et al. (2013) apresentam resultados indicando que o 

tratamento com EGF aumenta a deposição de colágeno na pele. Ensaios utilizando 

fibroblastos dérmicos humanos cultivados, tratados com EGF (10 ng / ml) ou 

Phytosphingosine-1-phosphate (5 μM) antes da radiação UVB mantêm uma 

viabilidade de 45,12 e 28,73%, respectivamente; e quando co-tratados com PhS1P e 
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EGF antes da radiação UVB mantiveram uma viabilidade celular de 62,78%; 

sugerindo que o PhS1P protege contra a redução da viabilidade celula induzida por 

UVB e indica ainda que sua capacidade de proteção é aumentada na presença de 

EGF (KWON et al., 2017). 

Masi (2015) verificaram em experimento através de infiltrações de EGF e 

misto (VEGF associado a IGF e FGF), que as porcentagens de colágeno tipo I no 

15º dia do experimento foram: 49,2% para a ferida controle, 64,7% para ferida 

tratada com EGF e 73,3% para a ferida tratada com fatores mistos. Demonstrando a 

melhora da cicatrização onde houve aplicação de fatores de crescimento em relação 

a ferida do grupo controle, evidenciando que a infiltração de fatores de crescimento: 

acelera o processo de cicatrização, estimula a angiogênese, acelera a fibroplasia e a 

aumenta síntese de colágeno tipo I, e acelera a maturação da cicatrização. A 

quantidade de colágeno maduro (tipo I) foi semelhante entre os grupos com uso de 

fator de crescimento. 

Em um estudo retrospectivo realizado na Turquia, foram avaliados 174 

pacientes de 25 centros médicos que apresentavam diabetes tipo 2 , e receberam 

injeções intralesionais de 75µg de EGF três vezes por semana, durante 4 semanas, 

como adjuvante no tratamento do pé diabético; o fechamento da ferida após a 

injeção de EGF e sozinhos foram 66,7% e 46,6%, respectivamente, o número de 

pacientes atingindo o fechamento total da ferida no fim do tratamento com EGF foi 

de 81 (46,6%); sugerindo que, em pacientes com úlcera de pé diabético recebendo 

cuidados padrão, a adição de EGF intralesional proporciona alta cura e baixas taxas 

de amputação (ERTUGRUL; LIPSKY; GUVENC, 2017).  

Feridas diabéticas são caracterizadas por fenótipo inflamatório e 

degradativo, com prevalência de estresse oxidativo. Nesse cenário, fibroblastos, 

queratinócitos e a migração de células precursoras endoteliais são prejudicadas 

(NANNEY, 1990; OJALVO et al., 2017). A infiltração do fator de crescimento 

epidérmico induz a uma recuperação significativa do estresse oxidativo e 

antioxidante, reduzindo o pool radicais e seus efeitos deletérios, e assim 

aumentando as defesas de reservas antioxidantes. Os mecanismos pelos quais EGF 

infiltrado proporciona a cura aguda pode incluir uma melhoria do ambiente 

bioquímico da lesão (BORDNAR, 2013). 
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O fator de crescimento incorporado em membranas porosas produzidas com 

linho, diretamente à solução polimérica em uma concentração de 30 μg/g de 

biopolímero; foi capaz de promover a proliferação celular de fibroblastos, sugerindo 

a sua utilização em biomateriais para revestimento de feridas (BIERHALZ; 

MORAES, 2017). 

Muitos grupos de investigação têm se centrado sobre as aplicações do EGF 

em medicina e no tratamento de uma série de doenças. De acordo com Negahdari, 

Shahosseini e Baniasadi (2016), uma das aplicações importantes de EGF é no 

tratamento de doenças de pele e a cicatrização de feridas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Avaliar o efeito do EGF em gel de Aristoflex®, no processo de cicatrização 

cutânea em um modelo experimental em ratos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Avaliar o efeito terapêutico do EGF em gel de Aritoflex® através da avaliação 

macroscópica das lesões cutâneas; 

 Mensurar a temperatura no local da lesão para estimar a vascularização e 

inflamação do tecido neoformado, comparando o grupo tratado com o grupo 

controle; 

 Avaliar histopatologicamente a qualidade do tecido cutâneo neoformado, 

comparando os diferentes grupos experimentais. 
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4 ARTIGO  

 

Uso do Fator de Crescimento Epidermal na reparação de feridas cutâneas em 

ratos 

 

Use of epidermal growth factor in the repair of cutaneous wounds in rats. 

 

RESUMO 

 

SIMÃO, T. C. Uso do fator de crescimento epidermal na reparação de feridas 

cutâneas em ratos. 2017. Dissertação (Mestrado Biociência Animal) – Universidade 

de Cuiabá, Cuiabá, 2017 

O fator de crescimento epidermal (EGF), assim como outros fatores de crescimento, 
é essencial no processo de cicatrização, através da estimulação da epiderme e 
derme, sinalização e mediação da inflamação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito do EGF em gel de Aristoflex®, no processo de cicatrização cutânea em um 
modelo experimental em ratos. A lesão foi induzida na região dorsal de 24 ratos 
Wistar, machos, adultos ( de 6 a 8 meses), divididos em dois grupos, tratado com 
EGF e controle. Os resultados foram obtidos por avaliações macroscópicas, 
termográficas e histopatológicas (colorações por Hematoxilinia-Eosina e Tricrômico 
de Masson). Não houve diferença significativa nas avaliações histopatológicas entre 
os dois grupos experimentais, porém na avaliação termográfica foi possível observar 
a diminuição significativa da temperatura no grupo tratado; no entanto é necessário 
esclarecimentos mais detalhados sobre a atuação do EGF em cada fase da 
cicatrização de lesões cutâneas. 
 
Palavras-chave: Lesão cutânea, Termografia, Cicatrização, Gel. 
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ABSTRACT 

 

SIMÃO, T. C. Use of epidermal growth factor in the repair of cutaneous wounds 

in rats. 2017. Dissertation (Master's degree Animal Bioscience) - University of 

Cuiabá, Cuiabá, 2017. 

 

Epidermal growth factor (EGF), as well as other growth factors, is essential in the 
healing process, through stimulation of the epidermis and dermis, signaling and 
inflammation mediation. The objective of this work was to evaluate the effect of EGF 
on Aristoflex ® gel in the cutaneous healing process in an experimental model in rats. 
The lesion was induced in the dorsal region of 24 male Wistar rats, aged (6 to 8 
months), divided into two groups, treated with EGF and control. The results were 
obtained by macroscopic, thermographic and histopathological evaluations (staining 
by Hematoxylin-Eosin and Masson's Trichrome). There was no significant difference 
in the histopathological evaluations between the two experimental groups, but in the 
thermographic evaluation it was possible to observe the significant decrease of 
temperature in the treated group; however, more detailed explanations on the 
performance of EGF are required at each stage of skin lesion healing. 
 
Key words: Skin lesion, Thermography, Healing, Gel. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

O processo de cicatrização esboça os princípios de reparação que se 

aplicam à maioria dos tecidos; após um único episódio de lesão, a reparação ocorre 

por meio das seguintes fases superpostas: inflamação, proliferação e maturação 

(MITCHELL et al., 2012). Assim, a correta observação da fase de cicatrização 

associada a seleção adequada do agente terapêutico tópico, podem melhorar a 

reparação de feridas, diminuindo assim, a morbidade do paciente.  

Em contrapartida, a intervenção no processo de cicatrização de feridas, 

acidentais ou intencionalmente provocadas como parte da realização de 

procedimentos, é uma das tentativas do homem que remontam à antiguidade. Isto 

demonstra, que desde então o homem já reconhecia a importância de se proteger 

quaisquer tipos de lesões cutâneas, como uma forma de se evitar que as mesmas 

se complicassem e, em seguida repercutissem em danos locais ou gerais para o 

paciente (MASI, 2015). 

A termografia médica infravermelha é um instrumento de análise não 

invasiva e não radioativa, capaz de analisar funções fisiológicas relacionadas com o 

controle da temperatura da pele. Uma lesão causa alteração do fluxo sanguíneo 

que, por sua vez, tem a capacidade de afetar a temperatura da pele. Diversas 

condições estão associadas a vasodilatação ou vasoconstrição regional, 

hiperperfusão, hipervascularização e hipermetabolismo que levam a altas 

temperaturas na superfície da pele (CORTE; HERNANDEZ, 2016). 

Ainda, de acordo com Corte e Hernandez (2016) a avaliação termográfica 

tem sido usada para o estudo de várias doenças em que a temperatura da pele pode 

refletir a presença de inflamação tecidual, ou onde há alteração de fluxo sanguíneo 

devido à anormalidade clínica. Em princípio, a imagem térmica pode ser aplicada na 

medicina como diagnóstico e acompanhamento evolutivo da patologia. 

Devido à alta frequência de atendimentos a animais acometidos por lesões 

cutâneas, o estudo da cicatrização é extremamente importante para a medicina 

veterinária (SIMAS, 2010). Tais lesões podem ocorrer como resultado de trauma por 

mordedura, queimaduras, deiscências de suturas cirúrgicas, cirurgias oncológicas 

ressectivas  ou atropelamento (FAHIE; SHETTKO, 2007). 
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Uma cicatrização eficiente depende da liberação de fatores de crescimento e 

citocinas para promoverem a proliferação, diferenciação e migração de 

queratinócitos para a reepitelização; além disto, estas substâncias atuam como 

estimuladoras de fibroblastos, promovendo a contração da ferida (NITZ, 2005; 

AVRAHAM; YARDEN, 2011). Em contrapartida, o atraso ou interrupção na 

cicatrização de feridas devido a um certo número de variáveis (fatores de risco, 

desenvolvimento de feridas crônicas, erupção, etc.) requer terapêutica adicional, 

para intervenção e cura da lesão (BODNAR, 2013). 

Atualmente é crescente o empenho de profissionais, instituições de 

pesquisa, e indústria, buscando a excelência no tratamento eficaz para lesões 

cutâneas; proporcionando maior conforto e breve retorno as atividades cotidianas. 

Devido aos fatores mencionados anteriormente, faz-se necessária a busca por 

mecanismos que possam abreviar o tempo, além da modulação da cicatrização. 

Acredita-se que a terapia com o EGF em lesões cutâneas possa potencializar o 

processo cicatricial, através do aumento da taxa de proliferação da epiderme, além 

da proliferação de miofibroblastos atuando na deposição de colágeno e contração da 

ferida. 

Há relatos de resultados satisfatórios quanto à eficácia terapêutica do EGF 

em lesões cutâneas, entretanto pouco se sabe sobre o mecanismo de ação deste 

fator de crescimento na modulação da cicatrização de lesões cutâneas. Também há 

resultados controversos quanto a esta terapia, fazendo-se necessários estudos 

adicionais que comprovem sua real eficácia. Diante disto, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito do EGF em gel de Aristoflex®, no processo de 

cicatrização cutânea em um modelo experimental em ratos. 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Todos os preceitos éticos foram respeitados para o desenvolvimento do 

presente estudo, sendo o mesmo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

da Universidade de Cuiabá – UNIC e tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética – 

Uso de Animais (CEUA). Número do projeto: 016/2014.  
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O presente estudo foi desenvolvido com 24 ratos da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus albinus, Rodentia, Mammalia); machos adultos (com idade entre seis e 

oitos meses), isogênicos e massa corporal variando de 286 a 336 gramas.  

Os animais foram previamente adaptados por um período de dez dias de 

antecedência ao início do experimento em gaiolas individuais de polietileno, 

ambiente com temperatura controlada de 23ºC, e ciclo claro e escuro controlado de 

12 horas; tendo livre acesso a dieta (Presence® Ratos e Camundngos) e água ad 

libitum.  

Todos os animais eram provenientes do biotério da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Cuiabá (UNIC), e também foram condicionados 

diariamente quanto a contenção física utilizando garrafa de água mineral adaptada.  

Foi manipulado gel de Aristoflex® (Pharma Special), utilizando como veículo 

água purificada. Após a elaboração da base, metade foi embalada em bisnaga de 

polipropileno para o grupo controle e à outra metade foi acrescentado EGF (Pharma 

Special) a 1% e posteriormente também embalada no mesmo tipo de bisnaga. Deste 

modo no GT, foi utilizado gel com 1% de EGF, enquanto que no GC foi utilizado gel 

base, sem EGF. A técnica de preparo foi realizada de acordo com o fabricante do 

EGF (Caregen). 

Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos, grupo controle 

(GC) (tratamento placebo somente gel, n=12)  e grupo tratado (GT) (tratamento com 

EGF em gel, n=12). O experimento foi realizado durante quatorze dias consecutivos, 

iniciando com a indução da lesão cutânea, após 24 horas iniciou-se terapia diária, de 

acordo com o grupo experimental. 

A região dorsal de todos os animais, entre o tórax e a região cervical foi 

tricotomizada após anestesia com solução contendo 50 mg de quetamina e 20mg de 

xilazina (dose: 0,1 ml/100 g de peso), por via intramuscular; seguido do bloqueio 

anestésico local com administração subcutânea de 150 µL de lidocaína 2% sem 

vasoconstritor no local a ser dissecado.  

Após a ausência de reação motora pela preensão do coxim adiposo de sua 

pata dianteira, o animal foi considerado anestesiado. Uma vez anestesiados, os 
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animais foram colocados em posição de decúbito ventral horizontal sobre uma mesa 

cirúrgica apropriada. 

Antes do procedimento cirúrgico foi realizada antissepsia com solução 

degermante de iodopolividona 10%, seguida da solução de álcool iodado 0,1%; e 

então com auxílio de Punch dermatológico estéril de 6 mm de diâmetro (Kolplast ci 

LTDA, Itupeva, SP, Brasil) foi realizada a remoção de um fragmento circular de 

tecido cutâneo; conforme se visualiza na Figura 2. 

Figura 2: Animal experimental após remoção de um fragmento circular de tecido 
cutâneo realizado.com auxílio de Punch dermatológico com 6 mm de diâmetro. 

 
Fonte: a autora  

Após a administração da droga anestésica, da indução da lesão com auxílio 

do Punch dermatológico, assim como dos devidos procedimentos com as soluções 

utilizadas como curativo; procedeu-se a observação e recuperação dos animais com 

relação à movimentação dos mesmos, bem como a regularização da frequência 

respiratória. 

Todos os ratos foram examinados diariamente quanto à sua mobilidade, e foi 

realizada a avaliação macroscópica da ferida operatória, observando-se a presença 

ou ausência de secreção, crostas ou necrose. Os dados avaliados foram anotados 

em ficha própria, individual para cada rato. 

Foram feitas medições da temperatura utilizando termógrafo, em 5 

momentos sendo estes: 24 horas a realização das lesões; e posteriormente a cada 

72 horas, ou seja, a cada 3 dias. 

Foi utilizada câmera termográfica infravermelha (FLIR, EUA), para captação 

das radiações infravermelhas emitidas pelo corpo do animal, conforme se observa 
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na Figura 3. Para a correta mensuração da temperatura da superfície da lesão 

cutânea, os animais foram inicialmente imobilizados em um dispositivo 

confeccionado manualmente.  

Figura: 3: Captação das radiações infravermelhas de animal experimental, por meio 
de câmera termográfica para mensuração da temperatura da superfície da lesão 
cutânea. 

 
Fonte: a autora  

Foi estabelecida a distância de 25 cm entre a lente da câmera e a superfície 

corpórea dos animais (mensurada através de um barbante com 25 cm de 

comprimento preso a câmera termográfica infravermelha), sendo então realizada a 

imagem termográfica infravermelha após o correto posicionamento com o enfoque 

da lesão cutânea ao visor da câmera.  

A mensuração da temperatura tecidual foi realizada antes da administração 

terapêutica a fim de evitar variações na temperatura por conta do gel, sendo 

imagens de tais medições apresentadas na Figura 4. 

Figura: 4: Imagem termográfica infravermelha do animal experimental para 
mensuração da temperatura tecidual da lesão e escala de cores segundo a variação 
da temperatura cutânea. 

  
Fonte: a autora 
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Os animais foram eutanasiados por meio da administração intraperitoneal de 

tiopental sódico (dose 150mg/kg), conforme. Após confirmação do óbito, foi 

realizada a ressecção cirúrgica da borda da ferida cutânea, sendo cada amostra 

imediatamente identificada e condicionada em solução de formol 10% tamponada.  

Foram realizados cortes histológicos longitudinais do bloco de parafina que 

foi processado pelo método convencional de parafinização. Os cortes foram corados 

em Hematoxilinia-Eosina (H.E) e Tricrômico de Masson (T.M.), posteriormente 

examinados em microscópio óptico por patologista experiente cego quanto a 

identificação do grupo experimental. Para cada análise foram realizados dois cortes 

histológicos.  

Para a análise histológica foram consideradas a continuidade da superfície 

do epitélio, presença e disposição das fibras colágenas, seu arranjo e o grau de 

organização tecidual presente, a quantidade e as características dos fibroblastos, a 

presença do infiltrado inflamatório e neovascularização.  

Para isto, a avaliação foi estabelecida em uma graduação baseada em 

escores, em uma escala indicando as alterações de ausente a intensas, sendo: 2 

intenso, 1 moderado e 0 ausente, quanto a: continuidade de superfície do epitélio, 

infiltração de polimorfonuclear, neovascularização, fibroblastos, colágeno. Esta 

avaliação foi adaptada de prévio artigo sobre reparação tecidual em ratos 

(REZENDE et al., 2007). 

Para avaliar o peso e a temperatura dos animais foi utilizado delineamento 

inteiramente casualizado, sendo as variáveis submetidas a análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste F a 5% de probabilidade. As variáveis 

histopatológicas foram avaliadas pelo teste qui quadrado (χ2). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.3.1 Avaliação Macroscópica  

A avaliação macroscópica foi realizada diariamente por meio de análise 

descritiva de cada animal, em cada grupo, sendo observadas somente alterações 

esperadas para o processo de cicatrização como formação de tampão de 

coagulação, reepitelização e crescimento de pelos; não foi observada a presença de 

secreção purulenta, exsudato, bem como não foi notado prurido no local, 

vermelhidão, edema local; significando assim, que não foram apresentados 

quaisquer sinais que evidenciassem processo inflamatório exacerbado, infecção 

secundária, ou anormalidades não relacionadas ao estudo. 

A observação clínica das lesões cutâneas dos animais, em ambos os grupos 

experimentais, na primeira semana apresentaram uma pequena quantidade de 

coágulo em sua superfície, podendo-se observar uma clara presença de vasos 

sanguíneos na hipoderme profunda; sendo que tais vasos, caso quebrados 

acidentalmente, preencheram as lesões parcialmente ou totalmente com coágulos; 

assim como também averiguado por Rocha Júnior (2005). 

A análise microscópica permitiu, ainda, observar, em todos os grupos, um 

tecido de granulação com uma camada inferior mais hialina, e a porção superior 

mais diferenciada, com maior número de fibroblastos e fibras colágenas, mesmo que 

sem diferenças significativas, semelhantes ao identificado por Nitz (2005). 

 

4.3.2 Variação de peso durante processo de cicatrização 

No que se refere a ganho de peso durante a condução do experimento, e 

processo de cicatrização da lesão cutânea, não foi observado diferença (P>0,05) no 

peso dos ratos dos grupos experimentais tratados e controle.  

Tabela 1: Média e desvio padrão do peso inicial e final dos animais ou ratos dos 
grupos tratado e controle durante o período experimental. 

Grupo Peso Inicial Peso final 

TratadoNS 308,6±22,4 308,6±30,7 
ControleNS 309,9 ±22,6 315,8±19,8 

NS
 Não significativo (P>0,05) pelo Teste F 
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4.3.3 Temperatura da superfície da lesão cutânea 

A temperatura tecidual durante o período experimental, apresentou uma 

redução (temperatura média P≤0,05) para os ratos do grupo tratados em relação ao 

grupo controle, conforme apresentado na Tabela 2.  

Tabela 2: Média e desvio padrão da temperatura da pele inicial e final dos animais 
ou ratos dos grupos tratado e controle durante o período experimental . 

Grupo Temperatura Inicial Temperatura  final 

Tratado* 35,9±0,9 35,2±0,6 
ControleNS 36,1±1,1 35,8±0,8 

NS
 Não significativo (P>0,05) pelo Teste F 

Ainda ao que se refere à temperatura de superfície da lesão cutânea, 

observa-se que não houveram diferenças significativas (P>0,05) na temperatura da 

pele dos ratos tratados em relação ao grupo controle nos momentos 1, 2, 3 e 4 

(Tabela 3). Registrando  somente no momento 5 menor temperatura (P<0,05) na 

pele dos ratos tratados em relação ao grupo controle (Tabela 2).  

Tabela 3: Média e desvio padrão da temperatura da pele nos períodos avaliados dos 

animais dos grupos tratado e controle durante o período experimental. 

Grupo Dia 2NS Dia 5 NS Dia 8 NS Dia 11 NS Dia 14* 

Tratado 35,9±0,9 36,6±1,0 35,5±0,8 34,2±1,8 34,5±1,6 
Controle  36,1±1,1 36,7±1,3 35,6±1,0 34,8±1,7 36.2±1,4 
NS

 Não significativo (P>0,05) pelo Teste F 
*
Significativo (P<0,05) pelo Teste F 

A queda na temperatura tecidual durante o processo de cicatrização 

normalmente está relacionada à regressão do processo de inflamação, diminuição 

da vascularização, ou então ao processo de vasoconstrição; no entanto, não houve 

diferença significativa quanto a avaliação histopatológica, quanto a infiltração de 

polimorfonuclear e vascularização entre os grupos experimentais. Não foi realizada 

nenhum tipo de método de avaliação quanto ao calibre dos vasos presentes no 

tecido neoformado.  

A realização da biópsia aos 14 dias, não mostrou-se ideal para a avaliação 

da ação anti-inflamatória, porém acredita-se que este procedimento poderia ter sido 

realizado na fase aguda ou próximo desta, para que assim houvesse maiores 

possibilidades de uma observação da ação anti-inflamatória. Sobre isto, Rafail et al. 

(2015) tem como hipótese que o EFG influencia a cicatrização de feridas porque a 
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resposta inflamatória, que é em parte regulada por componentes do mesmo, e 

desempenha papel fundamental em vários estágios de cicatrização de feridas. 

 

4.3.4 Avaliação Histopatológica 

 

4.3.4.1 Deposição de Fibroblastos 

Na análise histopatológica também não houveram diferenças significativas 

(P>00,5), no que se refere à aumento de fibroblastos nas lesões cutâneas, entre os 

animais tratados e controle, durante o período experimental (Tabela 4). 

Tabela 4: Níveis de deposição de fibroblastos nos períodos avaliados nos animais 

dos grupos tratado e controle durante o período experimental. 

 Tratamento Controle  

 N % N % Total geral 

Ausente 6 42,9 8 57,1 14 
Moderado 2 66,7 1 33,3 3 
Intenso 4 57,1 3 42,9 7 
* As diferenças não foram significativas (P>0,05) pelo teste do qui-quadrado. 

 

4.3.4.2 Presença e deposição de colágeno 

Não foram encontrados diferenças significativas (P>0,05) quanto a presença 

e a deposição de fibras de colágeno durante o processo de cicatrização das lesões 

dos animais do grupo tratado e controle, durante o período experimental, conforme 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5: Níveis de deposição de colágeno nos períodos avaliados nos animais dos 

grupos tratado e controle durante o período experimental. 

 Tratamento Controle  

 N % N % Total geral 

Ausente 6 42,9 8 57,1 14 
Moderado 3 75,0 1 25,0 4 
Intenso 3 50,0 3 50,0 6 
* As diferenças não foram significativas (P>0,05) pelo teste do qui-quadrado. 
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Alguns experimentos como de Nitz (2005); Masi (2015); demonstram uma 

relação direta entre a eficiência da cicatrização e o número de fibroblastos e fibras 

colágenas, como principal componente estrutural do tecido de granulação. No 

entanto, como previamente relatado, não houve diferença significativa quanto a 

concentração de colágeno pela coloração de T. M. nos diferentes grupos 

experimentais deste estudo.  

Masi (2015), encontrou diferenças significativas entre maior número de 

fibroblastos no 7º dia de pós-operatório, utilizando EGF, fato não observado em 

nosso estudo após 14 dias da indução da lesão cutânea.  

Deste modo, acredita-se que análises mais específicas, como a 

imunohistoquímica poderiam ser utilizadas para a real mensuração qualitativa da 

síntese de fibras de colágeno tipo I e tipo III, trazendo deste modo, informações mais 

conclusivas quanto a real interação entre EGF e a síntese de colágeno. 

 

4.3.4.3 Nível de neovascularização 

Ao que se refere, aos escores de níveis de neovascularização nas lesões 

cutâneas dos animais, não foram encontradas diferenças significativas (P>00,5), 

apresentando-se com escore ausente para a maioria dos animais de ambos os 

grupos (tratado e controle), conforme apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6: Níveis de neovascularização nos períodos avaliados nos animais dos 

grupos tratado e controle durante o período experimental. 

 Tratamento Controle  

 N % N % Total geral 

Ausente 8 42,1 11 57,9 19 
Fraco 4 80,0 1 20,0 5 
* As diferenças não foram significativas (P>0,05) pelo teste do qui-quadrado 

 

A neovascularização é um dos eventos característicos da fase proliferativa, 

sendo que tal fase tem início ao redor do 4º dia após a lesão e se estende 

aproximadamente até o término da segunda semana (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 
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2013); sendo esperado então níveis de neovascularização menores no décimo 

quarto dia, como encontrados neste trabalho. 

4.3.4.4 Continuidade de superfície do epitélio 

A continuidade de superfície do epitélio não apresentou diferenças 

significativas nos animais submetidos ao tratamento, quando comparados com o 

grupo controle (Tabela 7). 

Tabela 7: Continuidade de superfície do epitélio nos períodos avaliados nos animais 

dos grupos tratado e controle durante o período experimental. 

 Tratamento Controle  

 N % N % Total geral 

Ausente 4 80,0 1 20,0 5 
Moderado 4 44,4 5 55,6 9 
Intenso 4 40,0 6 60,0 10 
* As diferenças não foram significativas (P>0,05) pelo teste do qui-quadrado. 

Bodnar (2013) destaca que, a administração de fator de crescimento 

adicional aumenta a reepitelização e o fechamento da ferida para melhorar a 

cicatrização de feridas; no entanto, géis tópicos, como os utilizados neste estudo, 

produzem apenas resultados moderados. Todavia ressalta-se que o fabricante do 

EGF (Caregen) indica a utilização de concentrações entre 1% a 3%, e formulações 

utilizando como veículo o gel de Aristoflex®. 

 

4.3.4.5 Infiltração Polimorfonuclear 

Do mesmo modo, no que se refere aos níveis de Infiltração Polimorfnuclear 

(IP), nas lesões cutâneas induzidas nos animais dos grupos experimentais, não 

foram encontradas diferenças significativas (P>00,5), haja vista que todos os 

animais de ambos os grupos (tratado e controle), apresentaram escore ausente, 

conforme pode se observar na Tabela 8. 

Tabela 8: Níveis de Infiltração Polimorfonuclear (IP), nos períodos avaliados nos 

animais dos grupos tratado e controle durante o período experimental. 

 Tratamento Controle  

 N % N % Total geral 
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Ausente 12 100 12 100 12 
Fraco 0 0 0 0 0 
Moderado 0 0 0 0 0 
Intenso 0 0 0 0 0 
* As diferenças não foram significativas (P>0,05) pelo teste do qui-quadrado. 

De acordo com Coelho (2000), a existência de polimorfonucleares pode ser 

explicada pela infecção aguda e reação inflamatória. A ausência de infiltração 

polimorfonuclear em todos os animais deste experimento sugere um processo 

cicatricial adequado para ambos os grupos (sem infecção e com regressão do 

processo inflamatório). 

Em virtude da rápida inativação in vivo, o EGF deve necessariamente ser 

aplicado diariamente. Um sistema de libertação sustentada de EGF pode reduzir a 

frequência de aplicação, sendo portanto, desejável na prática clínica. (OGINO et al., 

2016). A estabilização do EGF no local da lesão é importante para permitir seus 

efeitos sobre a cicatrização.  

Segundo Okumura et al. (1990) nenhuma melhoria na cicatrização de lesões 

foi verificada em pomada contendo apenas EGF, e ao ser aplicada pomada 

contendo EGF associada ao agente de estabilização (inibidor de proteases), a 

degradação de EGF diminuiu significativamente e a cicatrização foi acelerada. 

Neste estudo o gel tópico contendo EGF foi aplicado apenas uma vez ao dia, 

o que pode ter influenciado em uma diferença não significativa entre os dois grupos; 

haja vista que Brown et al. (1986), ao utilizar a mistura de EGF em creme tópico, 

porém aplicado 2 vezes ao dia, observou um aumento significativo na reparação de 

feridas semelhantes, assim, proporcionando uma exposição mais contínua.  

Su et al. (2014); Kim et al. (2016), verificaram que a conjugação de EGF com 

ácido hialurônico (HA-EGF) retardou a sua degradação e prolongou o seu tempo de 

residência na área da ferida. Em seu estudo Goh (2016) observou que folhas de 

hidrogel à base de heparina carregadas com EGF melhoraram significativamente o 

efeito de cicatrização de feridas em comparação com grupos de solução de EGF. 

Segundo Junqueira e Carneiro (2013) a injeção intralesional de EGF parece 

mais eficaz quando comparada  à via tópica, demonstrando que a eficácia dos 

fatores de crescimento na cicatrização de feridas estaria ligada à persistência de 



49 

concentrações elevadas no local da lesão.  Estes experimentos demonstram a 

relação direta entre a efetividade do EGF e o tipo de veículo selecionado, e que a 

estabilização do EGF poderia ter promovido resultados significativos como dos 

autores acima citados. 

Em suma, observa-se que há vários dados conflitantes da literatura, que 

originam dúvidas plausíveis sobre variações nos fatores de tratamento e limitações 

em projetos experimentais, incluindo a comparação entre feridas clinicamente 

heterogêneas, a necessidade de grupos de controle e a limitação no uso de EGF. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ressalta-se que o presente estudo pode ser considerado como pioneiro no 

uso de termografia infravermelha para a avaliação do processo de cicatrização 

cutânea em ratos tratados com EGF em gel de Aristoflex®; e no que se refere a isto, 

o estudo observou uma redução significativa da temperatura das feridas do grupo 

tratado. 

Ainda não está completamente elucidado as fases da cicatrização em que o  

EGF atuaria, sendo que neste experimento foi possível verificar  somente a 

diminuição da temperatura cutânea através de análise termográfica, não sendo 

observadas alterações histopatológicas para avaliação do processo de cicatrização 

em ratos tratados com EGF; porém, futuros estudos devem ser realizados na 

tentativa da compreender dos mecanismos envolvidos na diminuição da temperatura 

da superfície de lesões cutâneas tratadas com EGF. 
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