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RESUMO 

 

Introdução: Na literatura, observa-se a carência de modelo experimental 

em queimaduras reprodutível para auxiliar no avanço das pesquisas sobre 

cicatrização. Objetivo: Desenvolver modelo experimental de queimadura 

em pele de rato. Método: Neste estudo foram utilizados 35 ratos Wistar-

EPM (Rattus norvegicus) adultos, machos, com peso entre 280 e 380 g, 

distribuídos em três grupos, contendo dez ratos cada: Grupo 1 (G1) 

caracterizado por ficar imerso na água à 100°C por três s, Grupo 2 (G2) por 

cinco s e Grupo 3 (G3) por dez s. Cinco animais foram utilizados num 

Grupo controle (GC). Após 24 horas, foi realizada a morte assistida indolor 

e realizada análise histológica para verificar densidade vascular, 

mastócitos, classificação da profundidade da lesão. A presença de 

ulceração na área queimada foi avaliada por grupos. Resultados: Foram 

analisados 28 animais. Sete animais foram excluídos por não terem sofrido 

lesão por queimadura decorrente da escaldadura apesar do tempo de 

exposição similar (quatro animais do G1 e três do G2) no GC foram 

coletadas biópsias de pele íntegra. No G3 houve maior ocorrência de 

ulceração (80,0%) quando comparado ao G1 (0,0%) e ao G2 (28,26%). A 

média do número de vasos do G1 e GC foram similares e ambas inferiores 

aos dos G2 e G3. Quanto aos mastócitos observou-se que os G2 e G3 

apresentaram médias similares e superiores aos do GC, o que comprovou o 

grau da queimadura em cada grupo. Conclusão: O modelo experimental de 

queimadura em pele de rato foi desenvolvido, descrevendo as 

profundidades superficial, parcial e profunda. 
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ABSTRACT 

EXPERIMENTAL MODEL OF SKIN BURN IN RATS 

Introduction:  In literature, there is a lack of experimental models in 

reproducible burns to help further research on wound healing. Objective: 

To develop an experimental model of skin burn on rat skin. Method: This 

study used 35 male adult Wistar-EPM rats (Rattus norvegicus), whose 

weight varied from 280g to 380g. All animals were distributed in 3 groups 

of 10 rats each: the G1 (Group 1) remained immersed in water at 100°C for 

3 seconds; the G2 (Group 2) for 5 seconds; and the G3 (Group 3) for 10 

seconds. Five animals composed the control group. 24 hours after the 

scalding, we performed assisted painless death and a histological analysis 

to assess vascular density and mast cells, to classify injury depth and to 

conduct a statistical analysis. The presence of ulceration in the burnt area 

was assessed per group. Results: We analyzed 23 animals after excluding 7 

animals for not having presented burn injury due to scalding, despite 

similar exposure time (4 animals   from G1 and 3 from G2). G3 presented 

greater occurrence of ulceration (80.0%) when compared to G1 (0.0%) and 

G2 (28.26%). In relation to average number of vessels, G1 and the Control 

Group presented similar averages, both inferior to G2 and G3. As to mast 

cells, G2 and G3 presented similar averages, both superior Control Group, 

proving the degree of burn in each group.  Conclusion:  The experimental 

model of scalding burn on rat skin was developed and described the 

superficial, partial and deep depths of the burns. 
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1. INTRODUÇÃO 

As queimaduras continuam sendo a pior causa de trauma que pode 

acontecer subitamente a uma pessoa sadia, ou mesmo a alguém com outras 

doenças, marcando-a para toda a vida (LACERDA et al., 2010; CRUZ et 

al., 2012). Elas são responsáveis por significativa morbidade e elevada 

mortalidade no mundo todo, apesar dos avanços disponíveis no tratamento 

(COSTA MELO et al., 2017).  

 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a estimativa é que ocorram 

aproximadamente um milhão de acidentes com queimaduras por ano, sendo 

que destas, cem mil procurarão atendimento hospitalar e cerca de dois mil e 

quinhentos irão falecer direta ou indiretamente por causa de suas lesões. A 

cozinha doméstica é o principal local desses acidentes, e o líquido 

superaquecido é apontado como maior causador das queimaduras (BALAN 

et al., 2009; VENDRUSCULO et al., 2010 e CRUZ et al., 2012). De forma 

geral, os acidentes domésticos são os mais frequentes nos indivíduos de 

ambos os sexos, tornando evidente que atitudes educativas de prevenção 

devem ser adotadas para esses casos (RICCI et al., 2015).  

 

As queimaduras são classificadas de acordo com a espessura ou a 

profundidade da lesão na pele. A queimadura de 1º grau atinge apenas a 

camada da epiderme; provoca eritema, edema e dor local suportável, sem 

formação de bolhas. As lesões de 2º grau são mais graves e atingem a 

derme; apresentam bolhas, dor intensa e edema, além do extravasamento de 

líquidos pela derme exposta. As queimaduras de 3º grau acometem todas as 

camadas da pele e podem atingir tecidos profundos e estruturas nobres, isto 

é, vasos e nervos, assim como músculo e osso; essas lesões de espessura 
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total apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele apresenta aspecto de 

couro, seca e com coloração branca, marrom, cinza ou carbonizada 

(JAEGER et al., 2015). 

 

A experimentação animal é importante na compreensão dos 

fenômenos naturais. Nesse sentido, o modelo animal deve ser 

funcionalmente o mais semelhante possível ao que se objetiva pesquisar e 

torna-se fundamental o desenvolvimento constante de modelos para cada 

doença ou disfunção (FERREIRA, HOCHMAN e BARBOSA, 2005). 

 

Devido à natureza heterogênea das queimaduras, vários modelos 

animais foram desenvolvidos como ferramentas valiosas para estudar a 

fisiopatologia desse trauma (ABDULLAHI, AMINI e JESEHKE, 2014). A 

utilização de modelos experimentais é muito importante para o 

aperfeiçoamento e comprovação de técnicas e procedimentos já existentes, 

e também para o desenvolvimento de outros. A experimentação animal tem 

permitido a compreensão dos diversos processos fisiológicos e patológicos 

que nos acometem (FERREIRA, HOCHMAN e BARBOSA, 2005). 

 

Uma das principais abordagens nos estudos realizados com 

escaldadura refere-se à cicatriz, especialmente quando a queimadura não 

afeta uma grande superfície corporal. Em modelos experimentais, as áreas 

de queimaduras devem ser pequenas o suficiente para não causarem 

repercussão sistêmica, mas suficientemente grandes para permitir 

observação, reprodutibilidade e amostragem adequadas (VENTER, 

MONTE-ALTO-COSTA e MARQUES, 2015). 
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Os modelos mais frequentes estudados sobre queimadura são os 

provocados por contato e por escaldadura. O modelo experimental por 

contato é realizado com o uso de uma barra de metal aquecida com 

temperatura acima de 100°C e aplicada à pele durante um período de tempo 

previamente determinado. Em contraste, o modelo com líquido aquecido 

emprega normalmente um molde com uma abertura através da qual parte 

do corpo do animal é imerso em água, geralmente com temperatura 

constante a 100°C, durante períodos de tempo específicos, de acordo com 

método desenvolvido (VENTER et al., 2016). A profundidade da 

queimadura é definida por três elementos diferentes: temperatura do 

agente, tempo de exposição e pressão quando realizada por contato 

(VENTER et al., 2015). 

 

Diversos experimentos têm sido realizados com diferentes protocolos 

estabelecidos na pesquisa sobre ferida por queimadura. Os mais usados são 

em estudos de isquemia tecidual (MOGFORD, et al., 2004; GOULD, et al., 

2005; STEINBERG et al., 2012), uso de fármacos (VASCONCELLOS et 

al., 2001; TENIUS et al., 2007), infecção de feridas (D`ACAMPORA et 

al., 2006; D`ACAMPORA et al., 2007) e em animais diabéticos 

(KRISTEN et al., 2010; MA et al., 2012). Entretanto, a maioria dos 

trabalhos não descreve, detalhadamente, o protocolo para indução da lesão. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

 

Desenvolver um modelo experimental de queimadura em pele de rato. 
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3.  LITERATURA 

 

WALKER & MASON (1968) desenvolveram um modelo, com o 

objetivo de padronizar uma forma de queimadura utilizando líquido 

aquecido. Foi usado como base um cilindro de metal amianto fino cortado 

ao meio no sentido longitudinal. Esse cilindro apresentava duas polegadas e 

meia de diâmetro e onze polegadas e meia de comprimento. As 

extremidades abertas foram soldadas para fixar duas tiras cruzadas de 

plástico pesado com finalidade de manter o animal imobilizado na base, 

abrindo um orifício cujas margens foram cobertas com borracha; o 

conjunto do modelo foi protegido com três camadas de fita cirúrgica 

adesiva e pulverizado com um impermeabilizante para evitar o escoamento 

do líquido fora das margens delimitadas previamente. Tachas de metal 

foram colocadas nas quatro extremidades da base metálica para prender as 

patas do rato. No momento da escaldadura, foram utilizadas pinças para 

segurar o dispositivo pela extremidade e assim manter a área exposta 

imersa em água fervente durante dez s. O resultado foi uma queimadura 

total; e com três s uma área de queimadura parcial.  

 

SANTOS et al. (1996) descreveram dois modelos experimentais 

para a reprodução das condições fisiopatológicas de uma queimadura. Os 

autores utilizaram o rato como modelo. Depois de anestesiado, foi realizada 

a tricotomia para expor uma superfície cutânea no dorso, que correspondia 

a 30% da área do animal; em seguida o primeiro modelo foi colocado em 

posição dorsal em uma tela quadriculada de metal moldável. Esse 

dispositivo foi desenvolvido a partir de uma modificação do modelo 
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descrito por Walker e Mason (1968). O animal estava firmemente 

imobilizado no compartimento de metal, a superfície dorsal depilada foi 

submergida durante 12 minutos em água a 70º C. O modelo causou uma 

queimadura de espessura parcial. O segundo modelo usado foi para 

produzir uma lesão por meio de contato direto, utilizando a descrição por 

Feifel et al. (1992), em que o dorso do animal já tricotomizado recebeu a 

queimadura de um disco de cobre que media 4 cm de diâmetro aquecido a 

250º C. A principal desvantagem desse método foi a dificuldade de 

assegurar a pressão constante do disco na pele. Na análise histológica, 

observou-se necrose da epiderme, infiltrado perivascular difuso e 

importante nível de degeneração do colágeno na derme papilar. Concluíram 

que o estudo experimental de queimaduras é possível graças ao 

desenvolvimento e uso de modelos experimentais simples, o modelo 

experimental permite expandir os estudos sobre queimadura.  

 

CRIBBS et al. (1998) apresentaram um modelo de escaldadura de 

espessura parcial com uma taxa de regeneração comparável à dos modelos 

de feridas em suinos. Utilizaram 38 ratos machos adultos que foram 

fixados em decúbito dorsal em um molde, tendo uma área de 2x3cm 

exposta na água com 60ºC por 45 s, seguida por nova escaldadura de 4ºC 

por mais 45 s. Os resultados mostraram que todos os animais tiveram a 

lesão de espessura dérmica parcial e uma regeneração entre 10 a 14 dias. 

Concluiram que esse modelo de lesão parcial com escaldadura em ratos 

possibilita uma lesão térmica padronizada.  
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CAMPELO et al. (2011) descreveram um modelo animal 

experimental aperfeiçoado para estudo de queimaduras superficiais e 

profundas da pele em ratos. Foram utilizados 24 ratos Wistar, machos, 

distribuídos aleatoriamente em quatro grupos, com aplicação de diferentes 

temperaturas, sendo G1-Controle, G2-T100°C, G3-T150°C e G4-T200°C. 

Dois quadrados medindo 10x10 mm foram delineados com um marcador 

cirúrgico estéril em cada lado e ao longo da coluna vertebral do animal, 

mas não citam quantos centímetros. Os ratos dos grupos G2, G3 e G4 

foram submetidos a queimaduras térmicas de 100°C, 150°C e 200°C, 

respectivamente. O grupo G1 foi utilizado como controle. As queimaduras 

foram causadas pela aplicação de uma placa de cobre, ligada a um 

dispositivo de controle eletrônico de temperatura na pele dorsal dos ratos 

anestesiados. Quatro queimaduras foram produzidas em cada animal (área 

total de 4cm²/animal), deixando cerca de 1 cm de pele intacta entre as áreas 

queimadas. Analgesia foi obtida durante 24 horas após a queimadura.  As 

aplicações 100°C e 150°C resultaram a produção de queimaduras 

profundas comprometendo parte da espessura da pele, com regeneração 

central da área queimada somente a 100°C. No grupo G4 houve lesão de 

toda a espessura da pele sem cicatrização central. Entretanto, observou-se 

regeneração marginal, após sete dias, em todos os grupos estudados. 

Concluíram que o modelo estudado é de baixo custo e facilmente 

reprodutível, propiciando a obtenção controlada de queimaduras parcial ou 

total da pele em animais experimentais. 

 

MITSUNAGA et al. (2012) tiveram como objetivo revisar e 

sistematizar o conhecimento científico do modelo experimental de 
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queimaduras cutâneas em ratos. A revisão bibliográfica foi feita a partir de 

2008 até janeiro de 2011 nas principais redes de busca, utilizando as 

palavras-chave: modelos animais, queimaduras e ratos. Foram selecionados 

116 artigos,  destes 62,7% apresentavam estudos com queimaduras de 

terceiro grau, sendo 75,3% no dorso do rato. A escaldadura foi o método 

mais utilizado, estando presente em 57,6% dos estudos e os instrumentos 

incandescentes 35,9%. O anestésico xilazina foi utilizado em 31% dos 

trabalhos. A localização mais utilizada foi o dorso do animal, uma vez que 

fica mais difícil para o animal alcançar a lesão. Os autores concluíram que 

os estudos são incompletos e com métodos muito diferentes e difíceis de 

replicar.  

 

ABULLAHI et al. (2014) destacaram que ratos e humanos 

compartilham características semelhantes, a pele do rato também é 

composta das principais camadas epiderme e derme. O rato é um dos 

modelos animais mais utilizados em estudos envolvendo queimaduras e 

feridas. Quanto ao tamanho da área da ferida, maior que 60% da área 

corporal queimada irá resultar em uma sobrevivência reduzida do modelo 

animal e assim não é sustentável para experimentação. Com o dorso do 

animal já tricotomizado, foram expostos em um molde resistente à água em 

100°C por 8 s. Os autores testaram outros tempos de exposição, entre 8 e 

12 s, e dentro dessa janela de tempo obtiveram uma lesão dérmica total.  

 

CAI et al. (2014) descreveram um método para definir o grau de 

profundidade da queimadura em ratos. Utilizaram dez ratos Sprague-
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Dawley do sexo masculino, anestesiados e com o dorso epilado em uma 

janela de 12x8cm; para isso usaram como limite a décima segunda costela 

e desenharam uma linha horizontal demarcando o limite superior; o osso 

pélvico marca o limite inferior. Para desenhar uma linha vertical, seguiram 

a projeção dos processos espinhosos vertebrais, traçada na linha média. A 

queimadura foi realizada com uma haste de aço inoxidável com formato 

cilindrico tendo 1cm de diâmetro estando aquecido a 100°C, em água a 

ferver. Para a localização das áreas queimadas foi delimitada uma linha 

mediana no processo espinhoso e linhas horizontais dividindo o dorso do 

animal em quatro áreas iguais, as queimaduras foram infligidas em cada 

quadrante.  A pele foi tracionada para cima, longe das vísceras subjacentes, 

criando uma superfície plana; assim a haste repousava sobre o seu próprio 

peso em 5, 10 e 20 s delimitados dentro de cada quadrante diferente. As 

feridas foram analisadas quanto ao tamanho, à morfologia e à 

profundidade. No resultado observaram que as feridas criadas com duração 

de 5 s estavam pálidas, com margens indistintas, as de 10 e 20 s foram bem 

definidas de maneira uniforme. Em 5 s resultaram danos de espessura 

parcial; com 10 e 20 s danos de espessura total, envolvendo o músculo 

esquelético subjacente. 

 

VENTER et al. (2015) descreveram um aparelho de queimadura e 

um método de fixação para produzir queimaduras de diferentes 

profundidades com 23mm de diâmetro, 60°C, 70°C e 80°C durante 10 s em 

contato com o metal aquecido. Metade dos animais de cada grupo foi 

sacrificada no terceiro dia e as lesões resultantes analisadas usando técnicas 

histológicas para verificar a profundidade da lesão, na outra metade dos 
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ratos a ferida foi medida até completa regeneração. Como resultado, os 

animais do grupo submetidos a 60°C obtiveram uma queimadura de 

segundo grau acometendo 28% da derme, o grupo submetido 70°C 

apresentou segundo grau profundo acometendo 72% da derme, e o com 

80°C apresentou terceiro grau com comprometimento de 100% da derme.  
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4. MÉTODO 

 

4.1. Delineamento do estudo 

 

O presente estudo é primário, controlado, experimental, longitudinal, 

analítico, prospectivo, randomizado, unicego e em centro único. Foi 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número 036/12 (Apêndice 1). 

 

4.2. Amostra 

 

Para a realização do estudo foram utilizados 35 ratos Wistar-EPM 

(Rattus norvegicus) adultos, machos, com peso entre 280 e 380 g, oriundos 

do Biotério Central do Centro de Desenvolvimento de Medicina 

Experimental (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), e os procedimentos cirúrgicos feitos no laboratório de Cirurgia 

Experimental do Departamento de Cirurgia da UNIFESP.  

Os animais foram acondicionados em gaiolas individuais de 

polipropileno, durante sete dias antes do início do experimento, recebendo  

água e ração própria comum ad libitum durante todo o período do estudo, 

permanecendo sob ciclo claro-escuro de 12 horas, com temperatura 

constante de  22 1ºC, segundo a normas do COBEA-Sociedade Brasileira 

de Ciências em Animais de Laboratório (CHORILLI, MICHELIN, 

SALGADO, 2007). 
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4.3. Delineamento Experimental 

 

Todos os animais foram pesados, distribuídos em três grupos, com 

aleatorização pelo site (www.randomization.com) contendo dez ratos 

cada, e submetidos à queimadura por escaldadura com água a 100ºC, 

com tempo de imersão correspondente a cada grupo experimental. Cinco 

animais foram utilizados em grupo controle (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Esquema da distribuição dos grupos e subgrupos simulados e 

experimentais  

 

De acordo com estudo piloto realizado, Grupo 1 (G1) os animais 

foram submetidos à imersão na água por três s, no Grupo 2 (G2) por cinco 

s e o Grupo 3 (G 3) por dez s. 

 

 

 

 

 

RATOS 

N=35 

GRUPO 1 

(G1) 

 3seg a 100ºC 

n=10 

 

GRUPO 2 

(G2)  

 5seg a 100ºC 

n=10 

 

GRUPO 3 

(G3)  

10seg a 100ºC 

n=10 

 

GRUPO 

CONTROLE 

(GC) 

Pele íntegra 

N=05 
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4.4. Procedimento 

 

Para realização da queimadura, os animais foram submetidos à 

anestesia por via intramuscular no músculo gastrocnêmio direito, com 

cloridrato de ketamina (100mg/kg) associado a cloridrato de xilazina 

(50mg/kg). Para aplicação dessas anestesias, foram utilizadas seringas de 

1mL e agulha hipodérmica de 4,5x13mm. 

 

4.5. Modelo Queimadura 

 

Após a anestesia, os animais foram posicionados em decúbito 

ventral, imobilizados em prancha cirúrgica para realização da depilação da 

região dorsal, com depilador elétrico Philips®. Foi marcada uma linha de 

5cm de comprimento craniocaudal, adotando o plano sagital e tendo como 

limite cranial 7,0cm a partir do plano nasal do animal (linha A). Neste 

ponto passa-se uma linha perpendicular ao plano sagital craniocaudal (linha 

B) (Figura 2). 

  

 

Figura 2 – Demarcação da tricotomia – Linha A - 

limite cranial 7,0cm a partir do plano nasal do 

animal. Linha B - perpendicular ao plano sagital 

craniocaudal. 
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4.5.3. Área da queimadura 

 

A área tricotomizada foi dividida em quatro quadrantes iguais a 

partir da linha B no plano sagital craniocaudal de 5,0cm2.  Para a realização 

da queimadura, utilizou-se de um molde circular em plástico de policloreto 

de vinil (PVC) com raio de 3cm (Figura 3 B). A margem superior do molde 

foi posicionada a 1cm caudal a partir da linha B. O centro do molde 

circular foi colocado sobre o plano sagital crânio caudal (Figura 3 A). 

A fim de obter-se a porcentagem da área queimada, seguiu-se o que 

foi descrito por PFURTSCHELLER  et al., (2013) que calcularam a área 

queimada em aproximadamente 20% da área de superfície corporal do rato.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – A -Marcação da lesão dentro da área da 

tricotomizada. B – Molde de PVC com raio de 3cm, o centro do 

molde corresponde ao ponto 1. 

 

4.6. Dispositivo de Escaldadura  

 

Foi criado e utilizado um dispositivo único feito de borracha isolante 

medindo 22cm de largura por 15cm de altura; nessa borracha foi realizada 

abertura de raio de 3cm localizada a 6cm das margens superior, inferior e 

lateral. Nas margens laterais do dispositivo colocaram-se as alças de 
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manejo. Entre a borracha e a caixa metálica foram adaptados dois elásticos, 

utilizando cola Blanco® Acetate Silicone Sealant, com fivelas próximas à 

abertura central, que serviram para fixar o animal (Figura 4). 

 

A borracha isolante está acoplada em uma base metálica retangular 

medindo 18cm de comprimento por 11cm de altura e 4,5cm de 

profundidade. Nessa base metálica foram realizados três furos ao nível das 

laterais de maior comprimento, com 3mm de diâmetro, cada um, a 2cm de 

sua base e a 4cm de cada margem lateral.  A distância entre cada furo foi de 

4cm (Figura 5).  

 

 

Figura 4 – Parte superior do dispositivo de escaldadura. 
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Figura 5 – Parte inferior do dispositivo de escaldadura. 

 

Na parte interna da caixa metálica foram realizadas duas 

demarcações com caneta cirúrgica, localizadas a 0,5cm de cada lado da 

abertura do raio de 3cm (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Parte interna da caixa metálica com marcação dos 

pontos de alinhamento do animal. 
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4.7. Escaldadura 

O animal foi posicionado em decúbito dorsal sobre o molde (Figura 

7A), preso com os elásticos e fivelas mantendo os três pontos alinhados, 

ponto 1 localizado no animal e os dois pontos marcados na parte interna da 

caixa metálica (Figura 7B).  

 

Figura 7 - A- Animal preso no molde de escaldadura; B- Parte interna da 

caixa metálica com alinhamento dos pontos. 

 

O dispositivo e o animal foram imersos em água a 100ºC (medidos 

com termômetro digital Thermometer®), sendo que os animais do grupo G1 

foram mantidos por um período três s, os do G2 por cinco s e os do grupo 

G3 por dez s (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Modelo experimental realizando 

escaldadura em temperatura 100ºC. 
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Imediatamente depois da escaldadura, os animais foram alojados em 

gaiolas metálicas individuais de aço, sem uso de curativos, e com colar 

cervical. Possuíam água e ração à vontade e foram mantidos em ambiente 

adequadamente iluminado, fresco e ventilado em biotério. A analgesia foi 

administrada com 150mg/kg Dipirona® na água do animal.  

 

Os animais permaneceram nas gaiolas entre a intervenção e a morte 

assistida por 24 horas, nenhum evoluiu para óbito.  A morte assistida 

indolor foi realizada 24 horas após a queimadura com cinco doses de 

anestésico aplicadas por via intramuscular, utilizando 4mg/kg de xilazina 

com 8 mg/kg de ketamina. 

 

4.8. Análise macroscópica da lesão  

 

Ao atingirem o plano anestésico, os animais foram posicionados em 

decúbito ventral, e, na sequência, tiradas fotografias de todas as lesões. As 

fotos foram enviadas ao patologista, que classificou cada uma delas de 

forma cega, em graus de lesão sendo: primeiro grau, segundo grau e 

terceiro grau (Figura 9). 

 

Figura 9 – Macroscopia da queimadura - A – G1 – Primeiro grau; B – 

G2 – segundo grau G3; C – G3 – terceiro grau. 
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4.9. Análises Histológicas  

 

Após a checagem da identificação, os animais foram colocados em 

decúbito ventral sobre a mesa de procedimento, excisão cutâneo de formato 

retangular de 3,5cm no eixo craniocaudal por 2,0cm no eixo látero-lateral 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Localização da biópsia de pele dentro 

da lesão. 

 

As peças cutâneas foram colocadas em solução formalina 10% 

tampona por 48 horas até a fixação do tecido. Após fixação, os tecidos 

foram processados em 4 soluções de álcool e 3 de xilol e posterior 

embebedamento em parafina a 56°C.  

Os tecidos emblocados em parafina foram seccionados a uma 

espessura de 4mm. Para os fins de análise da lesão, foram utilizados os 

seguintes corantes: Hematoxilina e Eosina (H&E) com propósito de se 

avaliar as estruturas dérmicas de maneira geral; Ácido Periódico de Schiff 

(PAS) com propósito de se analisar as estruturas vasculares e a solução 

Azul de Toluidina (AT) com a finalidade de evidências nos mastócitos e 

fibroblastos. A avaliação histológica foi realizada por um único patologista 

cego na identificação das amostras.  
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4.9. Densidade Vascular e Mastócitos 

 

Após as amostras serem retiradas, foram processadas em banhos 

crescentes de álcool, seguidas pela clarificação em banhos de xilol, 

infiltradas em parafina a 60ºC e, posteriormente, processadas em parafina.  

As amostras de pele, inclusas nos blocos de parafina, foram cortadas 

longitudinalmente em cortes semicerrados com 3μm por meio de 

micrótomo rotativo. Os cortes ficaram montados em lâminas histológicas 

com lamínulas sobre o tecido, sendo duas lâminas para cada amostra de 

pele. Após serem montadas, todas as lâminas foram desparafinizadas em 

xilol, hidratadas em banhos decrescentes de álcool até a água deionizada.  

Uma lâmina de cada amostra foi realizada para coloração, de rotina, 

por Hematoxilina e Eosina para avaliação de densidade vascular, e outra 

lâmina para coloração, de rotina, com Azul de Toluidina para avaliação dos 

mastócitos.  

Após serem coradas, as lâminas foram montadas com bálsamo e 

lamínula para a realização da morfometria. Para morfometria de densidade 

vascular e mastócitos utilizou-se do método de contagem morfométrica, 

expresso em porcentagem estereológica, seguindo o princípio de Delesse, 

sugerido por ARIAS & SOARES (2000). Para essa mensuração, foram 

realizadas quatro fotomicrografias de cada lâmina, com câmera digital 

Sony® acoplada ao microscópio óptico Zeiss®, com aumento de 400 vezes 

(objetiva de 40 vezes e ocular de 10 vezes - área de 0,622 mm2/campo). 

A primeira fotomicrografia foi tirada após a identificação da área 

com maior número de vasos e mastócitos da lâmina, seguindo de mais três 

fotomicrografias tiradas em campos sequenciais a partir da primeira área 

escolhida. Realizou-se a contagem de vasos e mastócitos individualizados 

em campos de 400 vezes.  
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Os vasos foram definidos como agrupamentos de células endoteliais 

que determinam espaços luminais, independentemente da presença de 

hemácias. Os resultados foram expressos como a média do número de 

vasos em campos de maior densidade vascular por campo de 400 vezes.  

Ao final da contagem dos vasos e mastócitos, realizou-se a média 

aritmética do porcentual de densidade vascular e exocitose de mastócitos 

de cada animal, e os valores foram inseridos no software Microsoft Office 

Excel® 2010 para organização dos dados, formatação das tabelas e análise 

estatística.  

 

4.11. Análise Estatística 

 

Inicialmente os perfis dos pacientes foram analisados 

descritivamente. Para as variáveis categóricas foram apresentadas as 

frequências absolutas e relativas e para as variáveis numéricas, medidas-

resumo (média, quartis, mínimo, máximo e desvio padrão). 

A existência de associação entre grupo e presença de ulceração foi 

verificada utilizando-se do teste exato de Fisher devido ao tamanho da 

amostra1. Em se verificando associação, foi utilizado o resíduo ajustado 

padronizado para identificar as diferenças locais – caselas com valores 

absolutos acima de 1,96 indicam evidências de associações (locais) entre as 

categorias relativas a essas caselas. 

As comparações de médias de vasos e mastócitos entre grupos foram 

realizadas utilizando-se da Análise de Variâncias (ANOVA). A ANOVA 

tem como pressupostos a normalidade na distribuição dos dados e a 

homocedasticidade2, os quais foi verificados utilizando-se dos testes de 

                                                           
1 Mais de 20% das caselas de uma tabela de contingência com valores esperados inferiores a 5 casos. 
2 Igualdade de variâncias entre os grupos 
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Kolmogorov-Smirnov e de Levene, respectivamente. Devido à violação da 

suposição de homocedasticidade, os graus de liberdade da estatística F 

foram corrigidos utilizando-se da correção de Brown-Forsythe3. Uma vez 

detectada diferenças de médias na ANOVA, a localização das diferenças 

foi realizada via comparações múltiplas de C de Dunnett4 mantendo-se o 

nível de significância global. 

As análises foram realizadas utilizando-se do pacote estatístico SPSS 

20.0.  

Para todos os testes estatísticos foram adotados um nível de 

significância de 5%.  

 

                                                           
3 Brown MB, Forsythe AB: Robust tests for equality of variances. Journal of American Statistician Association. 1974, 
69:364-367. 
4 Comparações múltiplas para grupos heterocedásticos (não homocedásticos). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 



 

 
 

5. RESULTADOS 

 

Da amostra de 35 animais, 28 foram analisados. Quatro animais do 

G1 e três do G2 foram excluídos, pois não apresentavam lesão 

microscópica para avaliação, isto é, não foi obtida a queimadura nesses 

animais.  

As lâminas foram avaliadas por um patologista veterinário que 

descreveu as lesões observadas que de maneira geral eram ulcerações 

dérmicas. As ulcerações foram classificadas mimetizando o que ocorre no 

ser humano: primeiro grau, somente lesão na epiderme; segundo grau, a 

epiderme e a derme apendicular estavam afetadas; e terceiro grau, a derme 

fibrilar e hipoderme estavam acometidos além das duas camadas 

superficiais anteriores. Em alguns casos a lesão atingiu a camada muscular 

cutânea, estrutura presente nos animais, porém ausente em humanos, sendo 

o equivalente em profundidade à hipoderme humana. 

As distribuições do grau da lesão por grupos em relação a ulceração foi 

significante (p=0,004), seguindo teste de Fisher. O N no G3 apresentou 

maior porcentagem de ocorrência de ulceração (80,0%) caracterizando 

assim como terceiro grau de queimadura, comparativamente ao G1 (0,0%) 

primeiro grau e G2 (28,26%) como segundo grau. Não foram detectadas 

diferenças estatísticas da porcentagem de ocorrências de ulcerações do G2 

com os demais grupos (Tabela 1). 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 1.  Queimaduras relacionadas por grupo, em frequências absoluta e 

relativa. 
 

 

Grupo 
Total 

p G1 G2 G3 

n % n % n % n % 

Sim 0 0 2 28,26 8 80 10 43,5 
0,004 

Não 6 100 5 71,4 2 20 13 56,5 

Total analisado 6 100 7 100 10 100 23 100  

 

De acordo com a tabela 2 e gráfico 1 houve diferença nas médias do 

número de vasos (p=0,001) e de mastócitos (p=0,003). Dessa forma, 

avaliando os vasos, verificou-se que o G1 e GC apresentaram médias 

similares e ambas inferiores aos vasos do G2 e G3, similares entre si. Com 

relação aos mastócitos, observou-se que os grupos G2 e G3 apresentaram 

médias similares e superiores às do GC, sem diferenças de médias 

significante entre o G1 e demais grupos, o que comprova o grau de 

queimadura em cada grupo (Figura 11). 

 

Gráfico 1 – Intervalo de confiança de 95% para médias de números de 

vasos e mastócitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabela 2. Medidas-resumo do número de vasos e mastócitos por grupo. 
 

Presença de VASOS 

Grupo Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1° 

Quartil 
Mediana 

3° 

Quartil 
n p 

G1 7,0B 2,4 5 11 5 6 9,5 6 

0,001 
G2 13,9A 4,6 9 22 10 12 18 7 

G3 15,7A 6,1 8 25 9,8 14,5 22,3 10 

Controle 7,6 B 1,5 6 10 6,5 7,0 9,0 5 

Presença de MASTÓCITOS 

G1 41,3 27,4 22 95 24,3 31,5 56 6 

0,003 G2 72,7 24,8 45 116 53 64 90 7 

G3 75,5 42,3 24 160 42,5 63,5 114 10 

Controle 17,4 B 2,3 14 20 15,5 17 19,5 5  

p - Nível descritivo da Análise de Variâncias com correção de Brown-Forsythe. 

A e B apresentam médias distintas segundo comparações múltiplas de C de Dunnett. 

Teste de Kolmogorv-Smirnov para normalidade na distribuição de vasos (p=0,661) e mastócitos (p=0,164). 

 

 

Figura 11 - Fotomicrográfica de exame histopatológico 

de fragmento submetido a processamento histológico 

habitual do G3. Observa-se presença de vasos (PAS 5X). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os modelos experimentais em pesquisa são fundamentais para o 

aperfeiçoamento e comprovação de técnicas e procedimentos já existentes, 

assim como para o desenvolvimento de outros métodos; neste sentido, o 

modelo experimental deve ser funcionalmente o mais semelhante possível 

ao que se objetiva estudar (FERREIRA & FERREIRA, 2003; FERREIRA, 

HOCHMAN e BARBOSA, 2003; HOCHMAN et al., 2004; CAMPELO et 

al., 2011).  

Dessa maneira, ABDULLAHI, AMINI e JESEHKE (2014) 

mostraram que nas pesquisas com queimadura modelos in vitro são 

limitados na sua capacidade de capturar todos os aspectos da fisiopatologia 

e as características clínicas complexas da lesão por queimadura humana. 

Ratos e humanos compartilham características fisiológicas em 

muitos sistemas de órgãos, inclusive na pele apesar da pele do rato não ser 

exatamente a pele humana, a pele de rato também é composta por duas 

camadas principais, epiderme e derme, porém, com mais elasticidade e 

menos aderência às estruturas profundas, devido presença da camada 

músculo cutânea. Tais propriedades da pele de rato desempenham um papel 

significativo no estudo da cicatrização de feridas (ABDULLAHI, AMINI e 

JESEHKE, 2014). 

Numa revisão de literatura, MITSUNAGA et al. (2012) encontraram 

estudos experimentais com algumas inconsistências e irreprodutibilidades, 

e defendem a importância em rever e analisar os métodos dos modelos 

experimentais.  Estudar a reparação de feridas em animais pode melhorar a 

nossa compreensão em seres humanos (CAMPELO et al., 2011). Um 

modelo animal simula as três fases sobrepostas do processo de cicatrização 
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e permite aos pesquisadores estudar cada fase com mais precisão; mais 

importante ainda, um modelo animal reprodutível e de fácil manuseio 

também facilitaria a triagem de tratamentos e intervenções 

potenciais (CIOL, 2016). 

Os ratos são menos propensos à sepse sistêmica e à imunossupressão 

quando comparados a animais maiores. O tempo reduzido de cicatrização 

em modelos de queimadura em ratos permite aos pesquisadores estudar 

mais rapidamente a mecânica da cicatrização de feridas, o que justifica a 

escolha desse animal para o presente estudo (MITSUNAGA et al., 2012; 

ABDULLAHI, AMINI e JESEHKE, 2014). 

O primeiro modelo experimental que utilizou escaldadura foi de 

WALKER & MASON (1968). Após a publicação desse modelo, alguns 

autores realizaram modificações no método. SANTOS HEREDERO et 

al. (1996) realizaram uma adaptação no método como uma gaiola de arame 

de metal moldável que escaldava o dorso do animal em uma vasilha com 

água em ebulição e obtiveram sinais clássicos de necrose da epiderme. 

CRIBBS et al. (1998) apresentaram um modelo de queimadura parcial por 

escaldadura em molde de plástico adaptado em uma seringa de 60mL e 

obtiveram uma necrose incompleta da derme.  

 

BARBOSA, VASCONCELOS e GUIMARÃES et al. (2003) apenas 

descrevem que utilizaram o animal em decúbito dorsal sobre um molde 

único de borracha isolante medindo 25x15x5cm, com abertura central, 

baseando-se no modelo descrito por WALKER & MASON (1968). 

LYRA et al. (2012) induziram lesão com água quente  a 70°C através de 

imersão durante 10 s,  e obtiveram como resultado uma queimadura de 

segundo grau. O último modelo experimental foi descrito por 

ABULLAHI et al. (2014), no qual os autores utilizaram o primeiro modelo 
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descrito em 1968 com água a 100°C e duração de 8s, também obtendo uma 

necrose dérmica; além disso descreveram uma revisão dos modelos  

experimentais de queimadura por escaldadura utilizando outros líquidos 

além da água. 

Uma revisão sistemática, elaborada por MITSUNAGA et al. (2012), 

evidenciou que 57,6% dos estudos experimentais encontrados pelos autores 

na revisão utilizaram líquido aquecido como principal método para induzir 

queimadura. SANTOS et al. (1996) e MITSUNAGA et al. (2012),  

afirmam que a escaldadura é o mecanismo mais completo em provocar uma 

queimadura experimental dérmica. A possibilidade de variar o tipo e a 

temperatura do líquido, o tempo de exposição e a área queimada tornam 

esse método ideal para reprodução de espessuras diferente de agressão 

térmica. 

Diferentemente do estudo em questão, os autores MEYER et 

al. (1999), CAMPELO et al. (2011), TAVARES et al. (2012), 

TOBALEM et al. (2013), CAI et al. (2014), VENTER et al. (2015) 

utilizaram a queimadura por contato, para isso aqueceram uma barra de 

metal em água em ebulição e em seguida a barra foi mantida em contato 

com o dorso do animal por alguns s. Aparentemente o método de fácil 

execução, porém restringe o estudo apenas a lesão profunda.  

MELLO, SAMPEDRO e PICCINNI (2007) utilizaram quatro gotas 

de óleo vegetal fervente a uma temperatura média de 300ºC para criar a 

lesão de terceiro grau no dorso do animal.  Em contrapartida, o presente 

estudo padronizou uma queimadura por escaldadura com água a 100°C, por 

ser o método de maior incidência de queimadura em humanos, estando em 

concordância com o estudo de CRUZ et al., (2012) além da facilidade e 

reprodutibilidade no processo da queimadura. 



D i s c u s s ã o |37 

 

 
 

Outra divergência entre os estudos que utilizaram escaldadura foi a 

variação na temperatura da água, sendo que CRIBBS et al. (1998), 

BARBOSA et al. (2003) e SATO et al. (2005) utilizaram temperaturas 

menores que 70ºC. SANTOS et al. (1996), SHI e LI (2007) e EZZATI et 

al. (2009) apenas descreveram a exposição em água fervente, sem 

discriminarem a temperatura. O presente estudo utilizou uma temperatura 

de 100°C baseado em WALKER & MASON (1968), ORGAES et 

al. (2007), BARBER et al. (2008), GUO et al. (2010), HEMMAT et al. 

(2011), GAO et al. (2012), LYRA et al. (2012). O ponto de ebulição da 

água ao nível do mar (pressão atmosférica igual a 1 atm ou 760 mmHg e 

altitude igual a zero) é igual a 100ºC, no entanto segundo dados da CPTEC, 

em São Paulo, o valor da temperatura de ebulição será um pouco menor, 

aproximadamente igual a 98,3ºC. No presente estudo, a água foi utilizada 

somente no momento que o termômetro marcava 100°C. Todas as 

pesquisas mantiveram a temperatura constante medida com termômetro. 

 Em relação ao tempo de imersão para realização da lesão, 

SANTOS et al. (1996) utilizaram imersão de 12 s, SHI e LI (2007) 6 s e 

EZZATI et al. (2009), 7 s. Diferentemente desses estudos, mas em 

concordância com WALKER & MASON (1968) e BARBOSA et 

al. (2003), o presente estudo padronizou o tempo de 3, 5 e 10 s, para se 

obter três profundidades diferentes bem definidas, com a finalidade de 

mimetizar os três níveis de espessura das queimaduras na pele humana, 

observados na prática clínica. 

A padronização de um método é a parte mais importante num estudo 

que pretende criar um modelo experimental. Todos os detalhes como, por 

exemplo, tamanho e localização da lesão, tornam o modelo passível de 

reprodução por outro pesquisador. Para que o estudo seja reprodutível é 

necessário que o trabalho tenha uma descrição detalhada do método 
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desenvolvido, mas SANTOS et al. (1996) apenas citam que utilizaram o 

modelo WALKER & MASON (1968) com modificação. SHI e LI (2007) 

descreveram apenas uma lesão de 4x4cm de segundo grau, mas não 

explicitaram qual o método utilizado para a escaldadura. EZZATI et 

al. (2009) mantiveram os animais mantidos em uma caixa metálica, com 

uma abertura circular central de 3x3cm², exposta separadamente na água 

fervente, sem informarem detalhes sobre qual era o agente. 

Na literatura, os estudos que descreveram o método de aplicação do 

agente da queimadura com detalhes foram aqueles que utilizaram contato 

por sólido aquecido com objeto incandescente, como nos estudos 

MEYER et al. (1999), SINGER et al. (2008), CAMPELO et al. (2011), 

TAVARES et al. (2012), TOBALEM et al. (2013), VENTER et al. 

(2015), CAI et al. (2014), ZHANG et al. (2015) e XIAO et al. (2014). 

Quanto ao método de avaliação da ferida nos modelos experimentais, 

não foram encontrados detalhamentos em WALKER & MASON (1968), 

SANTOS et al. (1996), SHI e LI (2007), BARBER et al. (2008), 

EZZATI et al. (2009) e LYRA et al. (2012). De forma geral, os autores 

apenas descreveram o resultado final da exposição ao agente causador da 

queimadura em grau ou necrose. Todavia, o presente estudo analisou a 

densidade vascular e a quantidade de mastócitos; foram verificadas 

diferenças no número de vasos e mastócitos; os animais do G1 

apresentaram, em média, menor número quando comparados com os dos 

demais grupos. As análises foram realizadas a fim de obter a confirmação 

do grau de necrose tecidual. 

A análise histológica foi realizada apenas em dois estudos que 

utilizaram modelo experimental. CRIBBS et al. (1998) obtiveram 

evidência histológica de lesão dérmica de espessura parcial em todas as 

feridas; MEYERHOLZ et al., (2009) descreveram os escores histológicos 
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como alterações epidérmicas, formação de vesículas subepidérmicas e 

lesão das células foliculares que foram encontradas em queimaduras 

profundas. Na análise histológica deste estudo o G1 e GC apresentaram 

médias similares e ambas inferiores aos vasos do G2 e G3, similares entre 

si. Com relação aos mastócitos, observou-se que os grupos G2 e G3 

apresentaram médias similares e superiores às do GC, sem diferenças de 

médias significante entre o G1 e demais grupos, o que comprova o grau de 

queimadura em cada grupo 

 

Dentro das perspectivas que se abrem com os dados obtidos neste 

estudo, os autores que seguirem esta proposta conseguirão comparar 

melhor os resultados dos tratamentos em diferentes planos de queimadura, 

uma vez que foram obtidas as queimaduras superficial, parcial e profunda. 

Este estudo abre possibilidade para novos experimentos utilizando o 

mesmo agente líquido, na mesma temperatura, mas aumentando o tempo de 

imersão para cinco e oito s, mantendo o tempo maior de dez s, uma vez que 

no grupo utilizando o maior tempo todos os animais apresentaram a lesão 

de terceiro grau sem nenhuma alteração sistêmica.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

O modelo experimental de queimadura em pele de rato foi desenvolvido, 

descrevendo as profundidades superficial, parcial e profunda. 
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