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1. RESUMO 

A cicatrização cutânea ocorre por uma série de eventos em cascata que promove o 

fechamento de lesões e restabelece a anatomia da pele. Embora vital para o corpo, 

esse processo pode levar ao aparecimento de cicatrizes patológicas, que 

influenciam a fisiologia da pele. Em vista disso, modelos laboratoriais são 

desenvolvidos para o estudo do processo de cicatrização, bem como para 

experimentação de novas terapias. Nesse contexto, destaca-se o dióxido de cloro 

estabilizado em 7% (ClO2 - 7%), produto utilizado em clínicas veterinárias por suas 

propriedades cicatrizantes, mas ainda pouco estudado cientificamente.Diante disso 

o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos cicatrizantes de ClO2 - 7% em um 

modelo de lesão cutânea limpa e contaminada. Ratos Wistar (250g) foram 

anestesiados e submetidos a tricotomia e assepsia na região dorsal para 

procedimento de lesões com diâmetros padronizados, realizadas com punch 

metálico de 5 mm. Feridas de alguns animais foram inoculadas com a bactéria 

Staphylococcus epidermidis (Gram +) (50 μL, 10-7). As lesões limpas e infectadas 

foram tratadas com Trofodermin® ou ClO2 - 7%, configurando grupos de tratamento 

(n = 5 / cada): Trofodermin®; S. epidermidis + Trofodermin®; ClO2 - 7%; S. 

epidermidis + ClO2 - 7%. O tamanho das feridas foi medido diariamente e, após 8 

dias da lesão, os animais foram eutanasiados por dose excessiva de anestésico 

para excisão das lesões. O processo de cicatrização da pele foi avaliado por 

avaliações macroscópicas, histopatológicas e imuno-histoquímicas das expressões 

de Anxexina A1 (AnxA1), receptores FPR1 e FPR2 e fator de crescimento VEGF. 

Também foram dosados os níveis das citocinas IL-6, IL-10 e TNF-α nos 

sobrenadantes dos macerados das lesões. Avaliações macroscópicas e 

histopatológicas mostraram que as feridas tratadas com ClO2 - 7% fecharam mais 

rapidamente do que as tratadas com Trofodermin®; especialmente no grupo 

infectado . As imunomarcações para AnxA1, FPR1, FPR2 e VEGF indicaram 

redução da expressão dessas proteínas pelo tratamento com ClO2 -7%. Os níveis de 

IL-6 e IL- 10 e TNF-α também foram menores nos grupos tratados com ClO2 -7%. O 

princípio ativo ClO2 - 7% revelou potencialidade na cicatrização de feridas. No 

entanto, mais testes são necessários para comprovar sua eficácia e segurança. 

Palavras-chave: lesões de pele, cicatrização, regeneração cutânea. 
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2. INTRODUÇÃO 

 O maior órgão do corpo humano, a pele, apresenta uma complexa estrutura 

formada pela epiderme e pela derme. Em continuidade à derme, aparece a 

hipoderme, tecido subcutâneo, com muitos adipócitos, constituindo um panículo 

adiposo. A principal função da pele é a cobertura e proteção dos órgãos internos, e, 

por estar em contato direto com o meio externo, é alvo de vários tipos de injúria, 

incluindo cortes e queimaduras. Uma vez rompida ou degenerada a barreira 

dérmica, diversos mecanismos são desencadeados para restaurar rapidamente essa 

proteção (YILDIRIMER, THANH, SEIFALIAN, 2012). 

 A cicatrização cutânea é uma cascata de eventos que promove o fechamento 

de injúrias e reestabelece a anatomia da pele. O processo de cicatrização resume-

se nas fases de inflamação, proliferação e maturação (TAKEO; LEE; ITO, 2015). 

Diversas células orquestram essas fases e agem por meio da liberação de fatores 

pró-inflamatórios, como interleucina (IL)-6 e fator de necrose tumoral (TNF)-α, anti-

inflamatórios, que promovem a resolução da inflamação, como a proteína Anexina 

A1 (AnxA1) (SOUZA et al., 2017) e fatores de crescimento, que promovem a divisão 

e diferenciação celular como o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) 

que restaura o fluxo de sangue para tecidos, sendo essencial o provimento 

sanguíneo após uma lesão para a regeneração tecidual (TANG et al., 2014).  

A proteína AnxA1 é membro da superfamília das Anexinas, proteínas com 

afinidade ao Ca++ em sua parte estrutural que conserva de 60 a 70 aminoácidos e 

com um trecho N-terminal único para cada membro da superfamília, conferindo 

especificidade de ação (GOBBETTI; COORAY, 2016). Nos últimos anos, a proteína 

AnxA1 tem sido relacionada a funções reparadoras e antifibróticas (SOUZA et al., 

2017) e pode agir de forma autócrina e parácrina por meio da sua ligação aos 

Receptores de Peptídeos Formilados (FPR)1 e 2, da classe de receptores acoplados 

à proteína G, expressos por diversos tipos celulares, dentre eles leucócitos e células 

endoteliais e epiteliais (GOBBETTI; COORAY, 2016).  

Embora vital para o organismo, o processo cicatricial pode levar ao 

surgimento de cicatrizes patológicas (SOUZA et al., 2017). Por isso, modelos 

laboratoriais são desenvolvidos para o estudo do processo de cicatrização, por 

exemplo, por cortes ou excisões na pele (DEL GAUDIO et al., 2015). Esses modelos 

também são desenvolvidos para experimentação de novas terapias e, neste 
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contexto, destaca-se o dióxido de cloro estabilizado a 7% (ClO2 – 7%), um produto 

biocida, utilizado para desinfecção de superfícies (PRATAS, 2014), que tem sido 

aplicado em uso empírico em clínicas veterinárias por suas propriedades 

cicatrizantes, mas ainda pouco estudado cientificamente. Dessa forma, o objetivo 

desse trabalho é avaliar as propriedades cicatriciais e microbicidas do ClO2 – 7% em 

feridas induzidas na pele de ratos, infectadas ou não. 

 

3. OBJETIVOS 

 Objetivo Geral: Testar os efeitos cicatrizantes e microbicidas do ClO2 – 7% 

em modelo de lesão cutânea limpa e contaminada com Staphylococcus epidermidis. 

 Objetivos Específicos: Avaliar a evolução do reparo das lesões 

macroscopicamente e histopatologicamente nas lesões; Estudar a expressão das 

proteínas AnxA1, FPR1, FPR2 e VEGF; Dosar as interleucinas IL-10, IL-6 e o TNF-α 

nos sobrenadantes dos macerados das lesões. 

 

4. METODOLOGIA 

 Ratos adultos da linhagem Wistar (n = 20) foram obtidos da Unidade Didática 

e de Pesquisa Experimental (UDPE) do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) 

de Catanduva, SP,Brasil. Os animais foram mantidos em gaiolas, em um ambiente 

com temperatura controlada (24º a 25ºC) com água e ração ad libitum. Os 

procedimentos experimentais foram realizados nos Laboratórios de Cirurgia 

Experimental e Multidisciplinar da UNIFIPA e conduzidos de acordo com as normas 

da Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA-UNIFIPA), após a aprovação 

do projeto (certificado nº 04/18). 

 Para a realização dos experimentos os ratos foram submetidos à excisão de 

pele por meio de punch metálico, infectados ou não com Staphylococcus 

epidermidis. e tratados com pomada padrão Trofodermin® (Pfizer) ou ClO2 – 7%;, 

sendo divididos em 4 grupos (n = 5 / grupo):  Trofodermin®; S. epidermidis + 

Trofodermin®; ClO2 – 7%; S. epidermidis + ClO2 – 7%. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Estabelecimento de modelo de ferida protocolos de tratamentos 

Animais pesando entre 250-350g foram anestesiados intraperitonealmente 

com 0,2mL/100g de ketamina e 0,05mL/100g de xilasina e submetidos à tricotomia e 

assepsia na região dorsal para biopsia com Punch metálico de 5 mm, configurando 

lesões com diâmetro padronizado. Os animais receberam analgésico codeína 

(1mL/Kg), por gavagem logo após a indução da lesão e, nos dias seguintes, o 

analgésico foi oferecido na água (30mg/L). 

As feridas de alguns animais foram infeccionadas com a bactéria S. 

epidermidis (Gram+), um dos microrganismos mais frequentemente encontrados em 

afecções de pele (DYBBOE et al., 2017), inoculando 50 μL de solução do meio de 

cultura da bactéria na concentração de 10-7.  

As lesões limpas e infectadas foram tratadas, a partir de 1 dia da indução da 

lesão, com pomada Trofodermin® (Pfizer), considerada tratamento padrão, ou ClO2 

– 7% (em concentração de 0,5% em solução aquosa), configurando os grupos de 

tratamento (n = 5 / cada): Trofodermin®; S. epidermidis + Trofodermin®; ClO2 – 7%; 

S. epidermidis + ClO2 – 7%. 

Após 8 dias da injúria e tratamentos, os animais foram eutanasiados, por dose 

excessiva de anestésico (isoflurano), para exérese das lesões.  

 

5.2 Avaliações morfológicas e histopatológicas 

Diariamente após a indução da lesão, as feridas dos animais de todos os 

grupos foram fotografadas e mensuradas para acompanhamento do fechamento da 

ferida nos diferentes grupos. 

Após eutanásia, fragmentos das lesões foram fixados em formol a 4% e 

processados para inclusão em parafina e seccionados (4m). Secções de 4 µm 

foram usadas para análises histopatológicas. O processo de cicatrização da pele foi 

avaliado histopatologicamente pela coloração Hematoxilina-Eosina (HE). 

 

5.3 Estudo imuno-histoquímico 

 Os estudos imuno-histoquímicos foram realizados nas amostras de todos os 

grupos. As proteínas AnxA1, FPR1, FPR2 e VEGF foram detectadas por meio dos 

seus respectivos anticorpos primários diluídos em BSA a 1%. Os cortes passaram 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                           

5 

 

por recuperação antigênica, bloqueio da peroxidase endógena e foram incubados 

por 3 h com os seguintes anticorpos primários: Rabbit anti-AnxA1 (Invitrogen, nº 71-

3400, Policlonal, 1:600); Rabbit anti-VEGF (Abcam, ab46154, Policlonal, 1:100); anti-

FPR1 e anti-FPR2 (1:400) (GIROL et al., 2013) em câmara úmida a temperatura 

ambiente. Após isso, incubados com o anticorpo secundário biotinilado (kit 

Invitrogen), e a seguir, em substrato diaminobenzidina (DAB) (kit Invitrogen) para 

revelação, contracorados com Hematoxilina e montados.  

 Para as análises densitométricas, lâminas de todos os grupos foram usadas e 

20 pontos distintos da epiderme e derme, por lâmina, foram avaliados para obtenção 

da média relacionada a intensidade da imunomarcação. Os valores foram obtidos 

como unidades arbitrárias (de 0 a 255) pelo programa analisador de imagem Leica 

Image Analysis (SOUZA et al., 2017). 

 

5.4 Dosagem de citocinas 

 Fragmentos das lesões de todos os grupos foram macerados em nitrogênio 

líquido e colocados em eppendorfs, onde foram adicionados 500 L de uma solução 

de coquetel inibidor de proteases (Complete Mini EDTA-free, Roche Applied 

Science, Mannheim, Germany) e fosfatases (PhosSTOP, Roche Applied Science, 

Mannheim, Germany). O material foi incubado por 1 hora, a 4oC, sob agitação 

constante, e, em seguida, centrifugado a 14.000 RPM, por 10 minutos, a 4oC, sendo 

os sobrenadantes coletados e imediatamente congelados a – 70 oC.  

 A dosagem de IL1-β, IL-6, IL-10 e TNF-α foi feita a partir dos sobrenadantes 

dos macerados das lesões, utilizando o Kit MILLIPLEX MAP de citocinas de rato 

(RECYTMAG-65K; Millipore Corporation, EUA) e analisadas no equipamento 

LUMINEX xMAP MAGPIX (Millipore Corporation, EUA) do Laboratório de 

Imunomorfologia do IBILCE-UNESP de São José do Rio Preto-SP. As beads 

magnéticas, soluções controles, tampão de lavagem, soro matriz e padrões foram 

preparados e homogeneizados conforme as instruções descritas no RECYTMAG-

65K Milliplex MAP Kit (Millipore). 

 

5.5 Análises estatísticas 

Os resultados obtidos foram submetidos previamente à análise descritiva e 

determinação da normalidade. Para as amostras com distribuição normal, foi 
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utilizada a Análise de Variância (ANOVA) one-way, seguida do teste de Bonferroni. 

Todos os valores obtidos foram expressos como média ± S.E.M. e os valores de P 

menores que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

  

6. RESULTADOS 

 As avaliações morfológicas indicaram que nos grupos tratados com ClO2 – 

7% as lesões fecharam mais rápido, especialmente no grupo com lesões infectadas, 

comparado as animais tratados com Trofodermin® (Figura 1). Essas observações 

foram corroboradas pelas análises histopatológicas que mostraram reepitelização e 

rearranjo da derme mais rápido no tratamento com ClO2 – 7% em relação aos 

grupos tratados com Trofodermin® (Figura 2).  

 

Figura 1: Análise macroscópica da evolução das lesões . Grupos Trofodermin® (A); S. 

epidermidis + Trofodermin® (B); ClO2 – 7% (C); S. epidermidis + ClO2 – 7% (D), após 8 dias 

da lesão. Gráfico das medidas diárias das lesões nos diferentes grupos (E), indicando 

fechamento mais rápido nos grupos tratados com ClO2 – 7%. 

 

Figura 2: Avaliações histopatológicas das lesões. Grupos Trofodermin® (A); S. 

epidermidis + Trofodermin® (B); ClO2 – 7% (C); S. epidermidis + ClO2 – 7% (D), após 8 dias 
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da lesão. Reepitelização mais rápida nos grupos tratados com ClO2 – 7%. Coloração 

Hematoxilina Eosina. Barra 200 μm. 

Os estudos imuno-histoquímicos mostraram expressão da proteína AnxA1 na 

epiderme e derme após 8 dias das lesões (Figura 3A-D). Pela avaliação 

densitométirica, a expressão desta proteína anti-inflamatória foi aumentada na 

epiderme apenas no grupo tratado com Trofodermin® (Figura 3E e F), estando 

reduzida nos demais grupos. A especificidade das imunomarcações foi comprovada 

pelos controles de reação (Figura 3G). 

 

Figura 3. Expressão da AnxA1 no processo cicatricial. Expressão da AnxA1 na 

epiderme e derme dos grupos Grupos Trofodermin® (A); ClO2 – 7%; S. epidermidis + 

Trofodermin® (C); S. epidermidis + ClO2 – 7% (D). Contra-coloração: Hematoxilina. Barras 

50µm. Análises densitométricas. Na epiderme (E) e derem (F). Os dados são 

representados como média ± erro padrão da média (S.E.M), (n=5 / grupo). Controle de 

reação (G). Barra 50 μm. 

 

Os receptores FPR1 e FPR2 foram expressos nas mesmas regiões observadas 

para a AnxA1. Novamente ocorreu redução desses receptores nos grupos tratados 

com ClO2 – 7%, especialmente nos animais com lesões infectadas (Figura 4). 
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Figura 4. Expressão de receptores FPR no processo cicatricial. Análises densitométrias 

da expressão do FPR1 na epiderme (A) e derme (B) e do FPR2 na epiderme (C) e derme 

dos grupos Grupos Trofodermin®; S. epidermidis + Trofodermin®; ClO2 – 7%; S. epidermidis 

+ ClO2 – 7%. Os dados são representados como média ± erro padrão da média (S.E.M), 

(n=5 / grupo). 

 

A expressão do VEFG foi analisada na derme e revelou padrão semelhante de 

expressão observado para as outras proteínas estudadas, com redução significante 

pelo tratamento com ClO2 – 7% (Figura 5).  

 

Figura 5. Densitometria da expressão do VEGF na derme das lesões. Grupos 

Trofodermin® (A); S. epidermidis + Trofodermin® (B); ClO2 – 7% (C); S. epidermidis + ClO2 

– 7% (D). Contra-coloração: hematoxilina. Barras 50µm. Ausência de imunorreatividade no 

controle de reação (F). Análises densitométricas. (E) Os dados são representados como 

média ± erro padrão da média (S.E.M), (n = 5 / grupo). 

 

De forma similar aos resultados encontrados para a expressão das proteínas 

AnxA1, FPR1, FPR2 e VEGF, também os níveis das interleucinas IL-6, IL-10 e TNF-

α foram reduzidos pelos tratamentos, especialmente nos animais tratados com ClO2 

– 7% (Figura 6).  
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Figura 6. Níveis de citocinas nos sobrenadantes das lesões. Interleucina (IL)-10 (A), IL-6 

(B), fator de necrose tumoral (TNF)-α (C). Grupos Trofodermin®; S. epidermidis + 

Trofodermin®; ClO2 – 7%; S. epidermidis + ClO2 – 7%. Os dados são representados como 

média ± erro padrão da média (S.E.M), (n = 5 / grupo).  

 

A redução dos mediadores inflamatórios e VEGF, após 8 dias da lesão, nos 

grupos tratados com ClO2 - 7%, indicam processo de cicatrização mais rápido pelo 

tratamento, comparado aos grupos tratados com Trofodermin®. Também pode ser 

inferida melhor resolução da inflamação pelo tratamento com ClO2 - 7%, além de 

grande potencial microbicida, devido ao fechamento mais acelerado no grupo 

infectado. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse estudo, em que ratos Wistar foram submetidos à lesões com Punch e 

infeccionados com a bactéria S. epidermidis, foi comparada a resposta das feridas 

tratadas com ClO2 - 7% e com Trofodermin®. Nossas análises revelaram cicatrização 

mais acelerada nos ratos infectados com o a bactéria S. epidermidis e tratadas com 

ClO2 - 7%, por meio de medidas diárias do tamanho da lesão, avaliações 

histopatológicas, estudo imuno-histoquímico dos  mediadores inflamatórios AnxA1 e 

receptores FPR e do fator de crescimento VEGF, além da dosagem de citocinas. Em 

conjunto esses dados indicam que o ClO2 – 7% possui propriedades cicatriciais e 

microbicidas importantes, com potencial para aplicação terapêutica. Contudo, mais 

estudos ainda são necessários estabelecer a segurança, eficácia e o ritmo de 

cicatrização induzido pelo medicamento. 
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