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RESUMO 
 

 

Introdução: Queimaduras são responsáveis por alterações fisiopatológicas, celulares e 

moleculares e representam formas graves de trauma. Poucos são os estudos in vitro que 

possibilitem a análise da viabilidade e morte celular em queimaduras térmicas. 

Métodos: 1) Foram utilizadas células de linhagem de fibroblastos NIH-3T3, que foram 

submetidas a queimadura térmica por 30s a temperaturas especificadas; 2) Os efeitos da 

lesão térmica sobre a viabilidade celular foram determinados por ensaio MTT, 

citometria de fluxo e imunohistoquímica; 3) a análise estatística foi realizada pelo teste 

de variância ANOVA, para p<0.05, considerando a média e erro padrão de 

quadriplicatas, n=4. Resultados: o ensaio MTT determinou duas curvas gráficas (duas 

fases) com um ponto de inflexão para a temperatura delta de 15ºC. A análise por 

Citometria de Fluxo indicou que com o aumento do delta de temperatura houve 

progressivamente aumento de apoptose seguido pelo aumento progressivo de necrose. A 

Imunohistoquímica evidenciou que com o aumento da temperatura houve diminuição de 

número de células e do número de mitoses, mudanças na estrutura da membrana e 

citoesqueleto (formação de vesículas), com núcleos picnóticos e irregulares. 

Conclusão: Com o aumento da temperatura de lesão térmica houveram mudanças 

significativas na atividade celular e viabilidade (mudanças drásticas na morfologia, com 

lise celular e aumento progressivo de apoptose e necrose das células NIH 3T3).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e recobre sua superfície. 

Desempenha funções de importância vital, por exemplo, representa uma 

barreira a infecções, tem um papel importante na regulação da temperatura 

do corpo e gerenciamento de volume. Além disso, ela constitui uma 

barreira mecânica, térmica e química a infecções (RADTKE, 2014).  

Os fibroblastos são um componente essencial da pele; eles não só 

produzem e organizam a matriz extracelular da derme, mas também se 

comunicam com outros tipos de celulares e entre si, desempenhando papel 

crucial na regulação da fisiologia da pele (ANSEL et al., 1996; WERNER 

& SMOLA, 2001). 

Extensas lesões na pele expõem o organismo a uma série de agentes 

agressores presentes no meio ambiente, comprometendo a sua recuperação. 

É o caso de queimaduras graves, extensas e profundas, que destroem a 

epiderme, a derme e tecidos subcutâneos, dificultando a reparação 

espontânea da pele e muitas vezes, levando o paciente a óbito (BRINGEL, 

2011). A redução da mortalidade está, também, relacionada à eficácia da 

proteção precoce da região queimada, de modo a diminuir a perda de 

fluídos, evitar a hipotermia, possibilitar o controle de infecções 

(HERNDON, 1997) e permitir a reparação adequada da pele (BOROJEVIC 

& SERRICELLA, 1999). 

Queimaduras são responsáveis por muitas mudanças fisiopatológicas 

(ASHBURN, 1995; ROSENKRANS & SHERIDAN, 2002; SUMMER et 

al., 2007), representando uma forma grave de trauma (HAWKINS et al., 
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2005). Embora existam muitos conhecimentos e avanços na terapia de 

queimaduras, o tratamento está aquém do ideal, pois faltam estudos 

baseados em evidências (IURK et al., 2010).  

No intuito de acrescentar conhecimento sobre fisiopatologia e 

possíveis agentes terapêuticos em queimaduras diversos modelos 

experimentais podem ser aplicados: cultura de células e tecidos para 

estudos de mecanismo de ação de agentes terapêuticos e estudos de 

substitutos de tecido queimado; modelos animais para avaliar eficácia de 

agentes terapêuticos e para estudo de fenômenos biológicos in vivo – e após 

tais estágios permitir ensaios clínicos após verificação de aspectos de 

segurança (FERREIRA, 2005). 

Na cultura de células da pele é possível o estudo de vários fatores 

físicos ou químicos pela padronização de fatores que podem ter influência 

nas células cutâneas. Assim, são importantes os estudos em cultura de 

células e tecidos para o entendimento dos mecanismos de ação de agentes e 

condutas terapêuticas (BRINGHAM et al., 1996; GRAGNANI FILHO et 

al., 2004; FERREIRA et al., 2005). 

Há uma grande dificuldade para caracterizar as mudanças 

moleculares das células no modelo experimental de queimaduras térmicas 

in vivo. Essas envolvem muitas variáveis devido ao sistema de resposta às 

injurias térmicas, como o processo inflamatório e a cascata de coagulação, 

que dificultam o entendimento do efeito direto do processo de queimadura 

térmica nas células (SOBRAL et al., 2007). Devido às limitações dos 

estudos in vivo, existe uma demanda de alternativas in vitro bem 

controladas. Os modelos in vitro geralmente são rápidos, menos onerosos, 

podem ser facilmente padronizados e manipulados, e envolvem menos 

considerações em comparação aos modelos in vivo (Gottrup et al. 2000). 
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A linhagem celular de fibroblastos NIH 3T3 foi iniciada por 

TODARO e GREEN (1963) a partir de células embrionárias de ratos 

Swiss. O significado de 3T3 refere-se ao protocolo de transferência e 

inoculação celular para a linhagem, sendo inóculo de 3 x 105 células e 

transferência a cada 3 dias. Seu tempo de duplicação é de 20-26 horas. A 

morfologia das células é aderente, fusiforme e seu cultivo é relativamente 

fácil. As células originais são extremamente inibidas por contato, embora a 

linha celular não seja mais inibida. É uma das linhagens celulares mais 

utilizada, incorporada em uma variedade de ensaios mecânicos e baseados 

em células, incluindo análises funcionais de proteínas.  

O cultivo celular apresenta a vantagem de manipulação de apenas um 

tipo celular, com propriedades específicas, que facilita o controle das 

variáveis experimentais. Além disso, as condições experimentais podem ser 

facilmente controladas em um cultivo celular.  

São poucos os estudos que avaliam morte celular em queimaduras. 

Na literatura a maioria dos trabalhos encontrados avaliam os processos de 

regeneração e reepitelização quando há lesão térmica. Os trabalhos com 

cultura celular e queimadura são ainda mais escassos, sendo que estes 

foram realizados através de culturas primárias (queratinócitos e/ou 

fibroblastos) provindos de pele de doadores, o que pode induzir a variáveis 

experimentais não controláveis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
 



 

Objetivo 

 

6 

2. OBJETIVO  

 

 

 

 

Avaliar o processo de morte celular associado à 

queimadura térmica in vitro. 
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3. LITERATURA 

 

 

3.1 Queimaduras e fibroblastos 

 

 

SORRELL, 2004 afirmou que fibroblastos são um tipo celular 

diverso e dinâmico cujas funções na pele em muitos aspectos permanecem 

ainda desconhecidas. Diferenças específicas na fisiologia dos fibroblastos 

são evidentes nos fibroblastos da derme papilar, mais superficial e 

fibroblastos da camada reticular, que consiste na camada mais profunda da 

derme. Os fibroblastos envolvem interações fibroblasto-epidérmicas 

durante o desenvolvimento do cabelo e nas regiões interfoliculares da pele. 

Eles também desempenham importante papel no reparo das feridas 

cutâneas e um papel cada vez maior na bioengenharia da pele. Segundo o 

autor ainda a bioengenharia da pele desempenha papel crucial de 

conhecimento básico da biologia da pele, estudos para um veículo de teste 

para produtos aplicados topicamente e um recurso para substituição da pele 

em casos de perdas cutâneas extensas como por exemplo as queimaduras. 

GRAGNANI (2009) relatou que as queimaduras são trauma 

complexo, de difícil tratamento, multidisciplinar, com altas morbidade e 

mortalidade no mundo todo, que afeta mais de um milhão de pacientes ao 

ano. Afirmou que sendo um panorama desafiador, é fundamental a 

evolução do conhecimento em queimaduras, com medidas de prevenção, 

melhora do tratamento e aumento do número de pesquisas. Existe segundo 
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o estudo, pequeno número de profissionais focados no tratamento deste 

trauma, e muito menor o número de profissionais que priorizam 

desenvolvimento de pesquisa para melhora do tratamento e a criação de 

tecnologia a fim de resolver problemas ainda existentes na assistência das 

queimaduras. 

EVERS et al (2010) fizeram uma revisão em que relatam a lesão da 

queimadura como um evento traumático complexo de efeitos locais e 

sistêmicos, que afeta vários órgãos e sistemas além da pele. A 

fisiopatologia do paciente com queimadura mostra um espectro complexo 

de reações das respostas inflamatórias. Na fase aguda, o mecanismo de 

inflamação pode ter efeitos negativos devido ao vazamento capilar, à 

propagação da lesão por inalação e ao desenvolvimento de falência de 

múltiplos órgãos. Notaram que as tentativas de mediar esses processos 

continuam sendo o mais importante assunto da pesquisa em queimaduras. 

Afirmam que em estudos histológicos a queimadura é um processo 

dinâmico que atinge o pico em cerca de 3 dias. O processo de apoptose foi 

identificado presente na zona de estase e pareceu contribuir para a 

progressão da ferida neste período. Os possíveis objetivos terapêuticos que 

os autores dizem que precisam ser melhor estudados são o significado 

clínico deste fenômeno sistêmico e o desenvolvimento de fármacos 

antiapoptóticos que impeçam ou modulem a "resposta de apoptose 

sistêmica" e seus efeitos fisiopatológicos.  

 

 



 

Literatura 

 

10 

3.2 Morte celular- apoptose e necrose 

 

 

GRAVATE et al (2006) investigaram lesões causadas por 

queimaduras quanto à presença de células apoptóticas, comparando 

queimaduras de espessuras parcial, parcial profunda e total.  Queimaduras 

de espessura parcial profunda exibiram comportamento ambíguo: curaram-

se espontaneamente ou evoluiram para queimaduras de espessura total. 

Neste estudo foi feita a colocação de fragmentos de DNA (por exemplo, 

rotulagem terminal de desoxinucleotidil transferase Biotin-dUTP) e 

anticorpos FAS-CD95 para calcular a taxa de apoptose de queimaduras 

superficiais, de espessura parcial profunda e espessura total em 45 

pacientes após a lesão térmica. As biópsias foram coletadas durante a fase 

aguda (primeira semana de hospitalização). As queimaduras de espessura 

parcial profunda apresentaram células apoptóticas, tanto na derme como 

em anexos cutâneos, e apresentaram maior taxa de apoptose do que as 

queimaduras superficiais e de espessura total (44,5% na espessura parcial 

profunda, intervalo entre 6,3-90,5%, 5,6% na queimadura de espessura 

parcial superficial, intervalo: 0-13%; 0% para queimadura de espessura 

total; P=000243). Uma taxa de apoptose significativamente maior estava 

presente em células de queimaduras profundas de espessura parcial quando 

comparadas com espessura superficial e total. O estudo sugeriu que as 

queimaduras profundas sustentam um dano isquêmico que obriga as células 

a sofrer apoptose e pode representar a base biológica para sua evolução 

clínica em queimaduras de espessura total. 

BUTT et al. (2017) realizaram estudo em viabilidade celular com 

fibroblastos e vitamina E após lesão térmica. Em seu estudo as camadas 
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epidérmica e dérmica da pele foram separadas manualmente. A derme foi 

triturada incubada em 2,5mg/ml de solução de colagenase tipo 1 (Gibco, 

EUA). Os fibroblastos isolados foram cultivados em glicose média-alta 

(DMEM-HG) de meio modificado por Dulbecco com 20% de soro fetal 

bovino (SFB). O meio foi trocado a cada 3 dias e as células na terceira 

passagem (P3) foram utilizados para os experimentos. Os fibroblastos 

cultivados foram expostos às temperaturas de 45°C, 47°C, 49°C, 51°C, 

53°C e 55°C durante 10 min.  O nível de citotoxicidade foi analisado por 

ensaio de exclusão de azul de tripan, ensaio de MTT e ensaio de lactato 

desidrogenase (DHL). Observou-se, através desses ensaios que a lesão por 

calor a 51°C durante 10 minutos reduziu a viabilidade dos fibroblastos para 

49,3 ± 1,3%. Assim, selecionou-se esta temperatura para os ensaios 

subsequentes. As células foram então plaqueadas e divididas em quatro 

grupos de tratamento: (A) células não tratadas mantidas em meio isento de 

SFB durante 24 h e depois novamente em meio livre de SFB durante 10 

min; (B) células tratadas com 100 µM de vitamina E por 24 horas e depois 

mantidas em meio isento de SFB por 10 min; (C) células mantidas com 

meio isento de SFB durante 24 h e depois exposta a lesão por calor a 51 ° C 

durante 10 min; e (D) células tratadas com 100 uM de vitamina E durante 

24 horas e depois expostas a lesão por calor a 51 ° C durante 10 min. O 

efeito da vitamina E nos fibroblastos foi avaliado pela coloração de 

anexina-V, ensaio de senescência, ensaio de DHL, MTT, ensaio imuno- 

enzimático (ELISA), PCR semi-quantitativa em tempo real (qRT-PCR) e 

análise de Western Blot.  Seus resultados levam à conclusão de que a 

adição prévia de vitamina E aos fibroblastos, in vitro, neutraliza os efeitos 

prejudiciais das lesões por calor e aperfeiçoa o conteúdo antioxidante das 

células afetando positivamente a via PI3-K/Akt, o que pode ter levado à 

ativação de genes associados a proliferação e regulação negativa dos genes 
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responsáveis pela apoptose. Ademais, a vitamina E também incrementou as 

atividades parácrinas dos fibroblastos em resposta ao estresse térmico. 

 

 

3.3 Modelos experimentais 

 

 

JANSSON et al. (1996) descreveram um modelo experimental em 

que foram utilizados espécimes de pele humana obtidas de mamoplastias 

redutoras. No lado epidérmico dos espécimes, uma ferida de espessura 

parcial foi feita com um punch de 3mm (Stiefel Laboratories Ltd., 

Alemanha), sendo a epiderme e a derme superficial cortadas. Depois disso, 

a ferida e a borda da pele circundante foram excisadas por biópsia 

concêntrica de perfuração com 6 mm. As feridas isoladas foram 

transferidas para placas de 24 poços (Costar, Calnbridge, MA) e incubadas 

no meio DMEM (GIBCO, Life Technologies Ltd, Paisley, Escócia) 

suplementadas com 10% de SFB. As feridas foram incubadas a 37°C em 

atmosfera úmida com CO2 a 8%, sendo o meio trocado a casa dois dias. A 

reepitelização de feridas de espessura parcial feitas nos espécimes de pele 

humana foi determinada após 3, 5 ou 7 dias de incubação, submersas ou 

elevadas à interface ar-líquido numa membrana TranswellTM de 

policarbonato (Costar). As feridas foram crioseccionadas com espessura de 

12µm processadas para coloração com hematoxilina-eosina, 

autorradiografia e imunofluorescência indireta. Neste estudo observou-se 

que as biópsias foram reepitelizadas dentro de 5 a 7 dias, com cicatrização 

epidérmica mais completa em feridas expostas ao ar, com uma 
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neoepiderme mais semelhante à epiderme humana adulta normal do que as 

feridas submersas. A quantificação exata da síntese dos componentes 

estudados é difícil de ser avaliada apenas por métodos imuno-

histoquímicos, mas observou-se que as feridas incubadas na interface ar-

líquido têm uma neoepiderme com deposição mais pronunciada da 

laminina, colágenos tipos IV e VII e uma expressão mais precoce de 

marcadores de maturação: involucrina e filagrina. 

KRATZ (1997) descreveu um modelo in vitro dos processos de 

queimadura e cicatrização de feridas de pele humana. Em condições 

estéreis, foram cortadas peças (provindas de mamoplastias redutoras) de 

60mm x 10mm de tamanho e foi realizada a queimadura no nível da derme 

profunda utilizando uma corda de 0,5mm de diâmetro aquecida a 150°C 

por 1 segundo. Posteriormente, as amostras de pele queimada foram 

transferidas para placas de 12 poços e cobertas com 2 ml de meio DMEM 

com 2 ou 10 por cento de SFB. Os explantes queimados foram cultivados a 

37°C em atmosfera úmida por 1 a 14 dias e foram fixados, dia a dia em 4% 

de formaldeído, desidratados através de uma série etanol-xileno e 

incorporada em parafina. Foram realizadas secções transversais (espessura 

de 10µm) que foram coradas com a técnica de hematoxilina-eosina e a re-

epitelização foi determinada com microscopia óptica. Para determinar a 

viabilidade das células epidérmicas e dérmicas os explantes, após 14 dias, 

foram incubados em SFB a 2% e 10% durante 3h a 37°C em 500 pg/mL de 

termolisina (Sigma Chemicals, St Louis, MO, EUA) a fim de separar a 

derme da epiderme, que foram cultivadas separadamente. O cultivo dos 

queratinócitos foi realizado como descrito por Green et al, adicionando 

EGF (10µg/ml, Sigma) ao meio de cultura. Os fibroblastos foram 

cultivados em meio DMEM contendo SFB a 10%. Todas as incubações 
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foram realizadas em uma atmosfera úmida a 37°C e 5% CO2 e os dois 

tipos celulares foram cultivados por três passagens. Para estudar a atividade 

proliferativa, as células foram plaqueadas em placas de 24 poços e o 

conteúdo total de DNA em cada poço foi medido após os 1o, 4o e 8o dias 

para os queratinócitos e 1o, 2o e 3o dias para os fibroblastos através da lise 

das células utilizando Triton X -100 em TNE (Tris-Cl 10 mM pH 7.0, 

100mM NaCl, 10 mM EDTA) com adição de corante Hoechst 33258. A 

fluorescência foi determinada usando um comprimento de onda de 

excitação de 365nm e um comprimento de onda de emissão de 458nm em 

um fluorômetro TKO 100 (Hoefer, San Francisco, CA, EUA). Após 2 

semanas de incubação em pelo menos 2% de SFB, ambos os queratinócitos 

e fibroblastos do explante mostraram-se viáveis e as feridas incubadas em 

10% de SFB foram completamente reepitelizadas após 7 dias, enquanto as 

feridas incubadas em 2% de SFB não mostraram nenhum sinal de cura, 

mesmo que as células dérmicas e epidérmicas fossem viáveis. O modelo 

mostrou-se altamente reproduzível e fácil de executar e a exclusão de 

fatores sistêmicos como circulação, nutrição e resposta inflamatória 

facilitou o controle e a medição da cicatrização das feridas. 

FERREIRA (2005) afirmou a importância do desenvolvimento de 

modelos experimentais que está no fato desses auxiliarem na compreensão 

dos fenômenos naturais. Permitem melhor compreensão da fisiologia, da 

etiopatogenia das doenças, do efeito de medicamentos ou dos resultados 

das intervenções cirúrgicas. Sua maior importância está relacionada ao 

respeito ético da não intervenção primária experimental em humanos. 

Assim, o modelo experimental deve ser o mais semelhante possível ao que 

se objetiva estudar. São diversos os modelos descritos: culturas de células e 

tecidos (pesquisa in vitro), os animais de laboratório (pesquisa in vivo) e os 
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modelos anatômicos, geralmente em cadáveres humanos. Os modelos in 

vitro são utilizados quando se deseja avaliar o comportamento molecular, 

bioquímico, celular e histoquímico dos tecidos. Os avanços em Biologia 

Celular têm permitido um aumento no uso desse tipo de modelo 

experimental. 

SINGH et al. (2016) desenvolveram um modelo experimental em 

que foi utilizado um dispositivo personalizado de alumínio com diâmetro 

3cm, acoplado a um termostato. A lesão térmica foi infligida pelo pré-

aquecimento do dispositivo de alumínio a 100oC e pressionando a pele do 

dorso de porcos Yorkshire (Parson’s Farm, Hadley, Mass) para diferentes 

tempos, variando de 5 a 30s usando força padronizada de 10 Newton (N) 

no dispositivo. A capacidade de calor do alumínio e a queda de temperatura 

eram conhecidas, então a quantidade de calor transferida foi calculada. 

Observou-se que queda de temperatura na ferida foi de 0oC, 1oC, 2oC, 3oC e 

5oC para tempos de contato do dispositivo de 5, 10, 15, 20 e 30s, 

respectivamente. As profundidades das lesões após 72h de queimadura 

foram de 0,46mm, 0,82mm, 1,21mm, 1,61mm e 1,91mm nos tempos de 5, 

10, 15, 20 e 30s, respectivamente, sendo que a profundidade das feridas se 

correlacionou significativamente com o calor transferido por cm2 

(coeficiente de correlação = 0,96, p-valor = 0,03). Mostrou-se que este 

modelo é relativamente simples, reprodutível, e a correlação entre a 

transferência de calor e a profundidade da lesão pode facilitar a 

padronização das profundidades de queimadura em estudos futuros.  
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho de pesquisa 

 

 

O presente estudo é primário, experimental, in vitro, intervencional, 

realizado em centro único. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número 8162230215. 

(Apêndice). 
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4.2 Modelo experimental 

 

 

4.2.1 Cultura de fibroblastos 

 

 

As células de linhagem de fibroblastos de camundongo (NIH-3T3) 

foram adquiridas na ATCC (American Type Culture Collection CRL-1658, 

Manassas, VA, USA). As células foram mantidas em garrafas de cultura de 

75cm2 (Corning, MA, USA) em meio de Eagle modificado por Dulbecco 

(DMEM) com 10% de soro fetal bovino (SFB) (Gibco, Grand Island, NY, 

EUA), Gentamicina a 50 µg / mL (Gibco, Grand Island, NY, USA), 

Anfotericina B em 50 µg / mL (Biolab,São Paulo, SP, Brasil), denominado 

a partir desse momento como DMEM completo, e mantidas a 37°C numa 

incubadora (Revco- Elite II, Rio de Janeiro, Brasil) em atmosfera 

umidificada de 5% de CO2 e 95% de O2. A subcultura foi realizada quando 

a confluência celular atingiu aproximadamente 80% na garrafa de cultura. 

A seguir o meio de cultura foi aspirado e a garrafa contendo fibroblastos foi 

lavada rapidamente com Versene (PBS com 0,05 M EDTA - Ethylene 

Diamine Tetra Acetic Acid, Ácido Etileno Diamino Tetra Acético, Sigma 

Chemical Co., Saint Louis, MO, USA). O Versene foi cuidadosamente 

aspirado e posteriormente foi adicionado à garrafa de cultura 5 ml de 

tripsina 0,25% com EDTA 0,02% até o desprendimento das células. Em 

seguida, a tripsina foi neutralizada com a adição de 5 ml de meio DMEM 

completo. 
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A suspensão celular foi centrifugada (200 G) por 4 minutos. O 

sobrenadante foi desprezado e o botão de células precipitado (pellet) 

ressuspenso em 10 ml de meio DMEM completo. Após a ressuspensão as 

células foram contadas utilizando o contador de células (Invitrogen - 

Countess, Seul, Korea). Após a contagem 1x106 células foram distribuídas 

em cada garrafa de cultura de 75cm2 até atingir 80% da sua confluência.  

 

 

4.2.2 Modelo de queimadura in vitro 

 

 

As células NIH-3T3 foram tripsinizadas e 1x106 células foram 

semeadas em placas de Petri de vidro (100mm2) mantidas a 37°C numa 

incubadora em atmosfera umidificada de 5% de CO2 e 95% de O2 até 

atingir 80% de confluência, quando foi realizado o modelo experimental de 

queimaduras.  

Sob condições estéreis, dentro de um fluxo laminar (Fluxo Laminar 

Vertical, Pachane, Piracicaba, Brasil), a lesão térmica foi induzida in vitro, 

utilizando como fonte de calor uma base de vidro de borossilicato do 

aparelho de microondas (Electrolux MTD30), com capacidade térmica de 

100.17cal/g.°C) (Anexo 1). 

O meio das placas de Petri foi aspirado e imediatamente a 

temperatura inicial da placa foi determinada utilizando termômetro 

infravermelho (modelo GM300 – BENETECH), de acordo com as normas 

especificadas em seu manual. Em seguida, a placa de cultura é colocada em 

contato com a base de vidro aquecida a uma temperatura específica durante 
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30 segundos. Após a indução de queimadura a temperatura final das placas 

foi medida, e 4mL de meio DMEM completo a 4°C é colocado na Placa de 

Petri para diminuir a temperatura desta a fim de parar o processo de 

queimadura. Após este processo as placas de cultura foram submetidas a 

tripsinização realizada com a colocação de 4mL de tripsina e descolamento 

das células por suave agitação da placa. Então a reação foi neutralizada por 

5mL de meio DMEM sem SFB e as soluções contendo as células foram 

colocadas em tubos cônicos de 15mL e centrifugadas a 200 G por 4 

minutos. Após a centrifugação o meio foi aspirado e o pellet foi 

ressuspendido em 200µL de meio DMEM sem SFB e deu-se seguimento 

aos ensaios. 

 

 

4.2.3 Aquecimento da base de vidro 

 

 

O aquecimento da base de vidro de borossilicato com capacidade 

térmica (CV = 100.17cal/g ° C) foi determinado utilizando o forno de 

microondas com potência de 400W ou 400J/s, com temperaturas variando 

de 35º a 100ºC conforme mostrado no Anexo 2. O Anexo 3 mostra as 

mudanças da temperatura na base de vidro que tiveram contato com as 

placas de Petri (capacidade térmica = 8.5917 cal/g°C) após um tempo de 

contato de 30 segundos. 
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4.2.4 Ensaio de viabilidade celular - MTT 

 

 

Os efeitos da lesão térmica sobre a viabilidade das células foram 

determinados por ensaio MTT. O ensaio MTT {brometo de [3-(4,5-

dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]} é um teste colorimétrico usado 

para avaliar a viabilidade celular. Desidrogenases mitocondriais, presentes 

apenas em células metabolicamente viáveis, clivam o anel de tetrazólio, 

transformando-se de um composto de coloração amarela em um composto 

de coloração azul escuro, chamado de formazan {E,Z- 1-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-1,3-diphenylformazan}, que são cristais insolúveis 

em soluções aquosas. Sendo assim, a produção de formazano reflete o 

estado funcional da mitocôndria. 

Cinquenta microlitros (50µL) da solução de células na condição 

controle e após a queimadura térmica foram colocados em placas de 96 

poços a uma densidade de 1 × 104 células/poço. Em seguida, 50 µl de MTT 

(0,5 mg/mL) foram adicionados a cada poço para atingir um volume total 

de reação de 100 µl e as placas foram incubadas a 37oC por 2h.  

Os cristais de formazano resultantes foram dissolvidos em 100 µL de 

álcool isopropílico. A absorbância foi medida a 570 nm, utilizando leitor de 

microplacas VERSAMAX sintonizável, Molecular Devices, CA, USA), 

método modificado de ZENG, 2009. Na figura 01 pode-se observar a 

imagem da placa de 96 poços após 2h de incubação do MTT. A figura 2-A 

representa as células NIH-3T3 contendo os cristais de formazano após 2h 

de incubação em MTT e a figura 2-B representa uma imagem ampliada 

desses cristais presentes na placa.  
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Figura 1 - Placa de 96 poços após incubação com MTT e variação da coloração com o 
aumento da atividade mitocondrial e/ou viabilidade celular. 

 

 
 

Figura 2 - Células NIH-3T3 após incubação em MTT. A- NIH-3T3 2 h após incubação 
em MTT. B- Imagem ampliada dos cristais de formazano (indicados pela seta amarela). 
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4.2.5 Análise por Citometria de Fluxo  

 

 

A técnica de Citometria de Fluxo com duas cores foi utilizada para 

detectar apoptose e necrose os fibroblastos, usando iodeto de propídeo (PI) 

e anexina-V marcada com isotiocianato de fluoresceína (FITC) como 

descrito por VAN OOSTVELDT et al., 1999. O método consiste em fazer a 

marcação do DNA celular pelo iodeto de propídeo e da fosfatidilserina com 

FITC – Anexina V, simultaneamente, utilizando 500µL de solução tampão, 

acrescentando 10µL de solução de PI (50µg/mL) e 10µL de anexina-V-

FITC. As células NIH-3T3 do grupo controle e experimental que foram 

fixadas em etanol 70% foram lavadas duas vezes com 1 ml de PBS e 

centrifugas a 200 G por 4 min. A seguir foram ressuspensas em 100µL de 

solução tampão contendo: PI e anexina–V-FITC e incubados por 30 min, 

protegidos da luz, em temperatura ambiente. A seguir foram acrescentados 

200 µL de PBS e as amostras foram submetidas à análise no citômetro de 

fluxo Guava easyCyte HT (Millipore, Belford, Massachusetts, EUA) e 

analisadas no programa InCyte Software. 

 

 

4.2.6 Análise por Microscopia de Fluorescência e Microscopia 

Confocal 

 

Para os ensaios de microscopia de fluorescência e microscopia 

confocal os fibroblastos (NIH-3T3) foram subcultivados sobre uma 

lamínula circular de vidro (12 mm de diâmetro) em uma concentração de 
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103 células/lamínula (triplicata), e mantidas por 24h imersa em 5mL de 

meio DMEM completo dentro de uma placa de Petri.  

O meio DMEM completo das Placas de Petri contendo as lamínulas 

foi aspirado e imediatamente a temperatura inicial das lamínulas foi 

determinada utilizando termômetro infravermelho (modelo GM300 – 

BENETECH). Em seguida, a placa de Petri contendo a lamínula com as 

células de fibroblastos foi colocada em contato com a base de vidro do 

micro-ondas aquecida a uma temperatura específica por 30 segundos. Após 

a indução de queimadura a temperatura final das placas foi medida, e 4mL 

de meio DMEM completo a 4°C foi colocado dentro da placa de Petri para 

diminuir a temperatura da placa de Petri contendo as lamínulas, a fim de 

parar o processo de queimadura. 

Para o estudo morfológico a marcação das células com marcadores 

fluorescentes foi feita de acordo com o método modificado descrito por 

BKAILY et al., 1995 e DECHO e KAWAGUCHI, 1999. As células 3T3 

foram fixadas com 500 µL formalina (0,4%) durante 15 minutos, à 

temperatura ambiente. Posteriormente, o sobrenadante foi retirado e 

adicionado a solução de PBS contendo BSA 0,1 % e glicina 1M por 20 

minutos. As lamínulas foram lavadas com PBS permeabilizadas com uma 

solução de PBS contendo BSA 0,1% e saponina 0,1 % por 15 minutos. 

Após este período, os fibroblastos foram incubados com faloidina 

conjugado com Alexa Fluor 488 (1:500), Molecular Probes. Após 40 

minutos de incubação, as células foram lavadas com solução de PBS 

contendo BSA 0,1% e em seguida, foi adicionado o corante DAPI 

(marcador de DNA - Molecular Probes), onde as células cultivadas foram 

incubadas durante 5 minutos protegidas da luz. Após o período de 

incubação, as células foram lavadas com solução de PBS contendo BSA 
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0,1%. Posteriormente, as células foram marcadas com CellMask™ Deep 

Red (1:1000), Molecular Probes, durante 5 minutos e então, lavadas com 

solução de PBS com BSA 0,1 %. Estas células foram coletadas com o 

auxílio da lupa binocular e transferidas para as lâminas, onde foi 

adicionado o Fluormount G. Preparadas as lâminas, as células marcadas 

foram examinadas no Microscópio Confocal CARL ZEISS modelo LSM 

700 (UESC), usando filtros apropriados aos fluoróforos utilizados.  

 

 

4.3 Análise Estatística 

 

 

A análise estatística foi realizada através do software GraphPad 

Prism v.3.0, por análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida do 

teste de intervalo múltiplo Newman-Keuls. Foi considerado p <0,05 como 

estatisticamente significante. 
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5. RESULTADOS 

 

 
5.1 Ensaio de viabilidade celular – MTT 

 

 

O ensaio de viabilidade por MTT determinou duas curvas gráficas 

(duas fases), conforme apresentado na figura (A). Na primeira fase há 

aumento na atividade celular como uma função linear da temperatura até o 

ponto de inflexão (ΔT = 15 ° C) apresentado na figura (B). Em seguida há 

uma segunda fase de decaimento exponencial até a saturação (ΔT=46 ° C) - 

diminuição significativa da viabilidade celular por transferência de calor 

apresentado na figura 03. 
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Figura 03 - Efeitos da lesão térmica na viabilidade celular determinada pelo ensaio 
MTT. A- Representa o ensaio MTT que determinou duas curvas gráficas (duas fases) 
com um ponto de inflexão para a temperatura delta de 15 ºC. B – Representa a primeira 
fase (linha azul) e a diferença estatística dos grupos experimentais em comparação com 
o grupo de controle. C - Representa a segunda fase (linha vermelha) e a diferença 
estatística de grupos experimentais em comparação com o ponto de inflexão. 
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5.2 Análise por Citometria de Fluxo 

 

 

A viabilidade celular por citometria de fluxo foi realizada utilizando 

o PI (Red Fluorescence) e anexina-V (Green Fluorescence) marcada com 

FITC. A avaliação de apoptose e necrose foi realizada no citômetro de 

fluxo Guava (easyCyte HT) e analisada no programa InCyte Software; o 

resultado obtido está apresentado na figura 04. 

 
 

 
 
Figura 04 - Viabilidade celular por citometria de fluxo. 
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A análise por citometria de fluxo indicou que o aumento da 

temperatura promoveu o aumento da indução de apoptose e 

consequentemente do aumento progressivo de necrose das células NIH 

3T3, como observado na figura 05. Os valores representam a média ± erro 

padrão dos dados de quatro experimentos. Dados foram analisados 

utilizando-se one-way Anova, seguido do pós-teste de Newman-Keuls 

(nível de significância: p<0,05) *: p<0,05 

 

 

 
Figura 05 - Análise da viabilidade celular por citometria de fluxo. 
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5.3 Análise por Microscopia de Fluorescência e Microscopia Confocal 

 

 

A Imunocitoquímica para Análise por Microscopia de Fluorescência 

e Microscopia Confocal foi realizada utilizando marcação das células com 

CellMask ™ Deep Red que é um corante de membrana plasmática. Os 

núcleos celulares foram corados utilizando o DAPI (azul) e os filamentos 

de actina foram marcados com com Alexa-Fluor 488 (verde). A análise 

mostrou que, com a lesão térmica, há diminuição do número de células em 

mitose, células com fragmentação do DNA e vesículas de membrana 

(blebbing), além de núcleos picnóticos conforme demonstrado na figura 06. 
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Figura 06 - Microscopia de fluorescência das células NIH-3T3. A1, A2) Fibroblastos 
sem lesão térmica (seta em A2 representa mitose). B, B1 e B2) Profundidade de campo 
extensa da célula marcada pela seta em A2. C, D) Fibroblastos com lesão térmica (setas 
indicam fragmentação do DNA e vesículas na membrana – blebbing. A estrela em D 
representa núcleo picnótico). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 

 



 

Discussão 

 

34 

6. DISCUSSÃO 

 

 

A quantidade de referências e estudos sobre aspectos celulares e 

moleculares da queimadura térmica da pele é extremamente escassa na 

literatura. Há uma grande dificuldade para caracterizar as mudanças 

moleculares das células no modelo experimental de queimaduras térmicas 

in vivo. Essas envolvem muitas variáveis devido ao sistema de resposta às 

injurias térmicas, como o processo inflamatório e a cascata de coagulação, 

que dificultam o entendimento do efeito direto do processo de queimadura 

térmica nas células (SOBRAL et al., 2007). 

GRAGNANI (2009) relatou que as queimaduras são trauma 

complexo, de difícil tratamento, multidisciplinar, com altas morbidade e 

mortalidade no mundo todo, que afeta mais de um milhão de pacientes ao 

ano. Afirmou que sendo um panorama desafiador, é fundamental a 

evolução do conhecimento em queimaduras, com medidas de prevenção, 

melhora do tratamento e aumento do número de pesquisas. Existe segundo 

o estudo, pequeno número de profissionais focados no tratamento deste 

trauma, e muito menor o número de profissionais que priorizam 

desenvolvimento de pesquisa para melhora do tratamento e a criação de 

tecnologia a fim de resolver problemas ainda existentes na assistência das 

queimaduras. 

Em modelo experimental in vivo de queimadura, por existir muitas 

variáveis, é difícil caracterizar as alterações celulares e moleculares. Esse 

trabalho procurou desenvolver um modelo experimental de queimadura 

térmica in vitro usando a linhagem celular NIH-3T3 de fibroblastos 
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indiferenciados com sucesso, esse modelo foi reprodutivo e eficiente. A 

capacidade de avaliar a atividade de células diferenciadas e imortalizadas 

da pele como as células da linhagem de fibroblastos NIH-3T3, são 

fundamentais para análise da respota ao estresse térmico sem que houvesse 

a variação da resposta pela diferença da condição das células, no momento 

da indução do estresse. Os fibroblastos são um componente essencial da 

pele, eles não só produzem e organizam a matriz extracelular da derme, 

mas também se comunicam com outros tipos de celulares e entre si, 

desempenhando papel crucial na regulação da fisiologia da pele (ANSEL et 

al., 1996; WERNER & SMOLA, 2001). 

SORRELL, 2004 afirmou que fibroblastos são um tipo celular 

diverso e dinâmico cujas funções na pele em muitos aspectos permanecem 

ainda desconhecidas. Diferenças específicas na fisiologia dos fibroblastos 

são evidentes nos fibroblastos da derme papilar, mais superficial e 

fibroblastos da camada reticular, que consiste na camada mais profunda da 

derme. Os fibroblastos envolvem interações fibroblasto-epidérmicas 

durante o desenvolvimento do cabelo e nas regiões interfoliculares da pele. 

Eles também desempenham importante papel no reparo das feridas 

cutâneas e um papel cada vez maior na bioengenharia da pele. Segundo o 

autor ainda a bioengenharia da pele desempenha papel crucial de 

conhecimento básico da biologia da pele, estudos para um veículo de teste 

para produtos aplicados topicamente e um recurso para substituição da pele 

em casos de perdas cutâneas extensas como as queimaduras. 

Nas condições de estresse térmico para valores específicos de 

temperatura, nossos resultados mostram de maneira mensurável e inédita, 

que o delta de temperatura está diretamente associado a quantidade de calor 

transferida para células e a forma de morte por apoptose ou necrose 
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associada a quantidade de calor transferida durante o processo de 

queimadura térmica. Essa característica de resposta foi vista em lesões 

térmica por GRAVATE et al (2006), quando investigaram lesões causadas 

por queimaduras quanto à presença de células apoptóticas, comparando 

queimaduras de espessuras parcial, parcial profunda e total.   

Queimaduras de espessura parcial profunda exibiram comportamento 

ambíguo: curaram-se espontaneamente ou evoluíram para queimaduras de 

espessura total. Neste estudo foi feita a colocação de fragmentos de DNA 

(por exemplo, rotulagem terminal de desoxinucleotidil transferase Biotin-

dUTP) e anticorpos FAS-CD95 para calcular a taxa de apoptose de 

queimaduras superficiais, de espessura parcial profunda e espessura total 

em 45 pacientes após a lesão térmica. As biópsias foram coletadas durante 

a fase aguda (primeira semana de hospitalização). As queimaduras de 

espessura parcial profunda apresentaram células apoptóticas, tanto na 

derme como em anexos cutâneos, e apresentaram maior taxa de apoptose 

do que as queimaduras superficiais e de espessura total (44,5% na 

espessura parcial profunda, intervalo entre 6,3-90,5%, 5,6% na queimadura 

de espessura parcial superficial, intervalo: 0-13%; 0% para queimadura de 

espessura total; P .000243). Uma taxa de apoptose significativamente maior 

estava presente em células de queimaduras profundas de espessura parcial 

quando comparadas com espessura superficial e total. O estudo sugeriu que 

as queimaduras profundas sustentam um dano isquêmico que obriga as 

células a sofrer apoptose e pode representar a base biológica para sua 

evolução clínica em queimaduras de espessura total GRAVATE et al 

(2006). 

EVERS et al (2010) fizeram uma revisão em que relatam a lesão da 

queimadura como um evento traumático complexo de efeitos locais e 
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sistêmicos, que afeta vários órgãos e sistemas além da pele. A 

fisiopatologia do paciente com queimadura mostra um espectro complexo 

de reações das respostas inflamatórias. Na fase aguda, o mecanismo de 

inflamação pode ter efeitos negativos devido ao vazamento capilar, à 

propagação da lesão por inalação e ao desenvolvimento de falência de 

múltiplos órgãos. Notaram que as tentativas de mediar esses processos 

continuam sendo o mais importante assunto da pesquisa em queimaduras. 

O modelo experimental de queimadura térmica in vitro apresentado 

nesse trabalho, usando a linhagem celular NIH-3T3 de fibroblastos 

indiferenciados é um modelo reprodutivo e eficiente, e permitiu avaliar a 

atividade de células diferenciadas e imortalizadas da pele como as células 

da linhagem de fibroblastos NIH-3T3 em resposta ao estresse térmico no 

momento da indução do estresse, avaliando as alterações morfológicas 

celulares associado ao processo de morte celular por necrose e/ou apoptose, 

impossível de ser avaliado com precisão para células da pele in vivo. 

EVERS et al (2010) ainda afirmaram que em estudos histológicos a 

queimadura é um processo dinâmico que atinge o pico em cerca de três 

dias. O processo de apoptose foi identificado presente na zona de estase e 

pareceu contribuir para a progressão da ferida neste período. Os possíveis 

objetivos terapêuticos que os autores disseram que precisam ser melhor 

estudados são o significado clínico deste fenômeno sistêmico e o 

desenvolvimento de fármacos antiapoptóticos que impeçam ou modulem a 

"resposta de apoptose sistêmica" e seus efeitos fisiopatológicos.  

 Semelhante aos resultados deste estudo, no qual observou-se a 

diminuição da viabilidade celular em resposta a variação de temperatura, 

ou transferência de calor, BUTT, et al. (2017) realizaram estudo em 

viabilidade celular com fibroblastos e vitamina E após lesão térmica. Em 
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seu estudo a camadas epidérmica e dérmica da pele foram separadas 

manualmente. Os fibroblastos cultivados foram expostos às temperaturas 

de 45°C, 47°C, 49°C, 51°C, 53°C e 55°C durante 10 min. O nível de 

citotoxicidade foi analisado por ensaio de exclusão de azul de tripan, ensaio 

de MTT e ensaio de lactato desidrogenase (DHL). Observou-se, através 

desses ensaios que a lesão por calor a 51°C durante 10 minutos reduziu a 

viabilidade dos fibroblastos para 49,3 ± 1,3%. Assim, selecionou-se esta 

temperatura para os ensaios subsequentes. Esses resultados corroboram 

com o que foi observado no trabalho anterior em 2014 (Fernandes, A.C.M. 

et al, 2014), considerando nesse modelo que para um delta de temperatura 

de 15º (temperatura final 45ºC) por 30 segundos promoveu uma diminuição 

da viabilidade celular exponencialmente com o aumento da temperatura. 

BUTT, et al. (2017) ainda consideraram que seus resultados levam à 

conclusão de que a adição prévia de vitamina E aos fibroblastos, in vitro, 

neutraliza os efeitos prejudiciais das lesões por calor e aperfeiçoa o 

conteúdo antioxidante das células afetando positivamente a via PI3-K/Akt, 

o que pode ter levado à ativação de genes associados a proliferação e 

regulação negativa dos genes responsáveis pela apoptose. Ademais, a 

vitamina E também incrementou as atividades parácrinas dos fibroblastos 

em resposta ao estresse térmico. Considerando ainda, o apresentado por 

BUTT, et al. (2017), em concordância com os resultados encontrados neste 

presente estudo.  

Os resultados de BUTT, et al. (2017) reafirmaram os resultados deste 

estudo, visto que em modelo experimental in vitro de queimadura usando a 

linhagem celular NIH-3T3 de fibroblastos, este modelo experimental in 

vitro de queimadura mostrou indução de morte celular em resposta ao 

estresse térmico. Neste grau de correlação com a Literatura Científica aqui 
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descrita, os resultados mostraram que a transferência de calor é diretamente 

proporcional as lesões térmicas e aos danos celulares característicos do 

processo de queimadura. Além disso, permitiu em um ambiente estéril com 

temperatura controlada avaliar que a relação da transferência de calor da 

placa de borossilicato é diretamente proporcional a absorção de calor pela 

placa de cultura. Neste processo foi ainda definido que o tipo de morte 

celular depende diretamente dessa quantidade de calor transferida para as 

células de fibroblastos. Condição adequada que indicou que baixas 

temperaturas até um valor definido (delta de temperatura de 15ºC) ocorre 

linearmente o aumento de células inviáveis ou em apoptose com baixo 

número de células em necrose; a partir deste valor o número de células em 

necrose aumenta, a diminuição da viabilidade é exponencial ao aumento de 

temperatura, ou aos danos celulares induzidos pela estresse térmico, 

principalmente para a membrana celular o que caracterizou efetiva e 

preferencialmente a morte por necrose. 

FERREIRA (2005) afirmou a importância do desenvolvimento de 

modelos experimentais que está no fato desses auxiliarem na compreensão 

dos fenômenos naturais. Permitem melhor compreensão da fisiologia, da 

etiopatogenia das doenças, do efeito de medicamentos ou dos resultados 

das intervenções cirúrgicas. Sua maior importância está relacionada ao 

respeito ético da não intervenção primária experimental em humanos. 

Assim, o modelo experimental deve ser o mais semelhante possível ao que 

se objetiva estudar. São diversos os modelos descritos: culturas de células e 

tecidos (pesquisa in vitro), os animais de laboratório (pesquisa in vivo) e os 

modelos anatômicos, geralmente em cadáveres humanos. Os modelos in 

vitro são utilizados quando se deseja avaliar o comportamento molecular, 

bioquímico, celular e histoquímico dos tecidos. Os avanços em Biologia 
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Celular têm permitido um aumento no uso desse tipo de modelo 

experimental. 

Neste contexto, um modelo experimental de queimadura pode 

promover avanços no conhecimento da fisiopatologia e novos agentes 

terapêuticos aplicados a esse modelo. Na cultura de células da pele é 

possível o estudo de vários fatores físicos ou químicos pela padronização 

de fatores que podem ter influência nas células cutâneas. Assim, são 

importantes os estudos em cultura de células e tecidos para o entendimento 

dos mecanismos de ação de agentes e condutas terapêuticas. (BRINGHAM 

et aL., 1996; GRAGNANI FILHO et al.,2004; FERREIRA et al., 2005). 

Como perspectivas futuras tem-se: a finalização do Projeto 

experimental in vitro de lesão térmica de fibroblastos NIH 3T3. Após 

estabelecimento do modelo experimental já definido neste presente 

trabalho, serão realizadas as seguintes etapas: determinação de potencial 

mitocondrial pela marcação com DiOC6, das fases do ciclo celular, das 

vias de morte celular do processos de apoptose induzido por queimaduras 

térmicas; finalização do projeto experimental in vitro: lesão térmica de 

fibroblastos NIH 3T3 na presença de extratos e biocompostos da planta 

Aroeira Vermelha (Schinus terebenthifolius Raddi, já em fase de 

finalização, com a colaboração da Universidade Estadual de Santa Cruz. Já 

tendo sido realizado as seguintes análises para todos os grupos: a) 

viabilidade Celular apor ensaios de MTT; b) determinação de atividade 

antioxidante pelo método de captura do radical DPPH (2,2 difenil-1-picril-

hidrazil), faltando apenas para finalizar do Projeto e publicação do artigo a 

analise morfológica das células por microscopia confocal, utilizando os 

marcadores fluorescentes, como descrito por Fernandes, A.C.M. et  al., 

2014 além de estudos citoquímicos para análise morfológica, marcação de 
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mitocôndria, núcleo e filamento de actina utilizando o Microscópio de 

Fluorescência da Zeiss - LSM 700 (UESC); Realização de doutorado 

sanduíche.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Com o aumento da temperatura de lesão térmica houveram 

mudanças significativas na atividade celular e viabilidade; mudanças 

drásticas na morfologia, com lise celular e aumento progressivo de 

apoptose e necrose das células NIH 3T3. 
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10. ABSTRACT 

 

 

Introduction: Burns are responsible for pathophysiological, cellular and molecular 

changes and represent a severe form of trauma. There are few in vitro studies that allow 

the analysis of viability and cell death in thermal burns. Objective: To develop an 

experimental in vitro burn model capable of evaluating the activity of skin cells such as 

NIH-3T3 fibroblast line cells under thermal stress conditions for specific temperature 

values. Characterizing the cellular morphology and the process of cell death by necrosis 

and / or apoptosis associated with thermal burn, impossible to be evaluated for skin cells 

in vivo. Methods: 1) NIH-3T3 fibroblast line cells were used, which were subjected to 

thermal burn for 30s at specified temperatures; 2) The effects of thermal injury on cell 

viability were determined by: MTT assay, flow cytometry and immunohistochemistry; 

3) statistical analysis was performed by the ANOVA variance test, for p <0.05, 

considering the mean and standard error of quadriplicates, n=4. Results: the MTT assay 

determined two graphical curves (two phases) with an inflection point for the delta 

temperature of 15 ° C; flow cytometric analysis indicated that with the increase of the 

delta temperature there was progressively increase in apoptosis followed by progressive 

increase in necrosis; the immunohistochemistry evidenced that with the increase in 

temperature there was a decrease in number of cells and number of mitosis, changes in 

membrane structure and cytoskeleton (formation of vesicles), with pycnotic and 

irregular nuclei. Conclusion: With the increase of thermal injury temperature there 

were significant changes in cellular activity and viability; drastic changes in 

morphology, with cellular lysis and progressive increase of apoptosis and necrosis of 

NIH 3T3 cells. 
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13. ANEXO 1 
 

 

 

 

 

Momento da indução de lesão térmica. A placa de Petri de vidro contendo as 

células NIH-3T3 é colocada em contato com a base aquecida de borossilicato do 

aparelho de micro-ondas (Fernandes, ACM et al, 2014). 
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13. ANEXO 2 
 

 

 

 

 

Aquecimento da base de vidro de borossilicato do forno de micro-ondas para 
transferência de calor para a placa de Petri (Fernandes, ACM et al, 2014). 
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13. ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 
Transferência de calor da base de vidro de borossilicato para as placas de Petri 

de vidro após um tempo de contato de 30 segundos (Fernandes, ACM et al, 2014). 
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ABSTRACT
PURPOSE: To propose an experimental burn model in NIH-3T3 cell line.

METHODS: Induction of thermal injury in cultures of mouse fibroblast - NIH-3T3- cell line and determination of cell viability by MTT 
and imunofluorescence.
RESULTS: The heating of the Petri dish increased proportionally to the temperature of the base and the time of exposure to microwave. 

In this in vitro burn model, using the cell line NIH-3T3 was observed drastic cellular injury with significant changes in cell viability and 
activity. It showed drastically modified cell morphology with altered membrane, cytoskeleton and nucleus, and low cellularity compared 
to the control group.

CONCLUSION: The burn model in vitro using the cell line NIH-3T3 was reproductive and efficient. This burn model was possible to 
determine significant changes in cell activity and decreased viability, with drastic change in morphology, cell lysis and death.
Key words: Burn; fibroblast; cell line NIH-3T3; microwave; MTT; Confocal microscopy.


