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RESUMO 
 
 

O diabetes mellitus causa uma série de complicações sistêmicas, incluindo o retardo no 

processo de cicatrização. Diversas alternativas terapêuticas têm sido testadas em 

estudos in vitro e in vivo para promover melhora no processo de reparo de feridas em 

animais e indivíduos diabéticos. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da 

associação da laserterapia de baixa intensidade com a administração tópica de própolis 

verde em feridas cutâneas em ratos com diabetes induzida por estreptozotocina. Foram 

utilizados 90 animais, alocados nos seguintes grupos: (N) normoglicêmicos (sem indução), 

sem terapia; (C) controle diabético, sem terapia; (L) submetidos à laserterapia de baixa 

intensidade (660 nm, 30 mW, 4 J/cm2); (P) submetidos à administração tópica de própolis 

verde (extrato alcoólico a 30%); e (LP) submetidos à combinação de laserterapia com 

administração tópica de própolis verde. Os procedimentos terapêuticos foram realizados a 

cada 24 horas, por 6 dias. As áreas cirúrgicas foram fotografadas em dias intercalados, 

para avaliação da área de fechamento da ferida. Nos intervalos de 7, 14 e 21 dias parte 

dos animais foi submetida à eutanásia e posterior remoção da área da ferida. Os espécimes 

foram fixados, processados rotineiramente e incluídos em parafina e as lâminas obtidas 

foram coradas por H/E e Picrosirius red, para avaliação da reepitelização, intensidade do 

infiltrado inflamatório e formação e organização de colágeno, além da imunomarcação para 

FGF-2 e VEGF. Os dados quantitativos foram submetidos a testes estatísticos não 

paramétricos, com intervalo de confiança de 95%. A avaliação macroscópica da área da 

ferida mostrou que os três grupos tratados (L, P e LP) exibiram uma aceleração da retração 

da ferida em relação ao grupo C (p<0,001) a partir do 3º até o 14º dia, com resultado 

semelhante ao grupo N. O grupo LP apresentou um melhor resultado em relação aos 

demais (p<0,05) a partir do 5º dia. A análise histológica mostrou que os grupos tratados 

exibiram maiores índices de reepitelização, especialmente nos grupos L e LP, e também 

menores índices de inflamação, com destaque para os grupos LP e P. Com relação à 

proporção colágeno I/III observou-se no 7ª dia valores maiores no grupo LP em relação ao 

grupo C (p<0.05), assemelhando-se ao grupo N. No 14º dia o grupo L apresentou a maior 

proporção dos grupos tratados, aproximando-se dos resultados do grupo N e com diferença 

estatística para os demais grupos experimentais (p<0,01). Não houve diferença na 

proporção colágeno I/III entre os grupos no intervalo de 21 dias. Os três grupos tratados 

exibiram menor expressão de FGF-2 e VEGF em comparação com os grupos N e C, 

especialmente o grupo LP (p<0,05). Em conjunto, os resultados do presente trabalho 

permitem concluir que a associação da laserterapia com a aplicação tópica de própolis 

acelera o processo e a qualidade do reparo no modelo animal de diabetes estudado. 

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus; cicatrização; laser; própolis verde. 
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ABSTRACT 
 

 

Diabetes mellitus causes a number of systemic complications, including delay in the healing 

process. Several therapeutic alternatives have been tested in in vitro and in vivo studies in 

order to promote improvement in the process of wound repair in diabetic animals and 

individuals. The aim of the present study was to evaluate the effect of the association of low 

intensity laser therapy and topical administration of green propolis in cutaneous wounds 

model in rats with streptozotocin-induced diabetes. Ninety animals were allocated in the 

following groups: (N) normoglycemic (not induced), without therapy; (C) diabetic control, 

without therapy; (L) undergoing low intensity laser therapy (660 nm, 30 mW, 4 J/cm2); (P) 

submitted to topical administration of green propolis (30% alcoholic extract); and (LP) 

submitted to the combination of laser therapy and topical administration of green propolis. 

Therapeutic procedures were performed every 24 hours for 6 days. The surgical areas were 

photographed to evaluate the wound closure area. At intervals of 7, 14 and 21 days, the 

animals were submitted to euthanasia and subsequent removal of the wound area. The 

specimens were fixed, routinely processed, and embedded in paraffin and the slides 

obtained were stained by H/E and Picrosirius red for evaluation of re-epithelization, intensity 

of inflammatory infiltrate, and formation and organization of collagen, and also submitted to 

immunostaining for FGF-2 and VEGF. The quantitative data were submitted to non-

parametric statistical tests, with a 95% confidence interval. The macroscopic evaluation of 

the wound area showed that the three groups submitted to treatment (L, P, and LP) showed 

an acceleration of wound retraction in relation to group C (p <0.001) from the 3rd to the 14th 

day, with results similar to group N. The LP group presented a better result in relation to the 

others (p <0.05) from the 5th day onwards. Histological analysis showed that the treated 

groups exhibited higher rates of re-epithelialization, especially in the L and LP groups, as 

well as lower inflammation rates, especially in the LP and P groups. Regarding the collagen 

I/III ratio, it was observed on the 7th day higher values in the LP group compared to the C 

group (p <0.05), similar to the N group. On the 14th day, the L group presented the highest 

proportion of the treated groups, resembling to the results of group N and with statistical 

difference for the other experimental groups (p <0.01). There was no difference in the 

collagen I/III ratio among the groups at the 21-day interval. The three treated groups (L, P, 

and LP) exhibited lower expression of FGF-2 and VEGF compared to N and C groups, 

especially the LP group (p <0.05). Taken together, the results of the present study allow us 

to conclude that the association of laser therapy with the topical application of propolis 

improves the cutaneous wound repair in the animal model of diabetes studied. 

 

Keywords: Diabetes mellitus; wound healing; laser therapy; green propolis. 
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1 INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1  A pele e o reparo de feridas cutâneas 

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e apresenta diversas 

funções vitais, como a modulação da temperatura corporal, regulação da umidade, 

proteção contra a ação de agentes externos (físicos, químicos e biológicos), além 

de atuar como órgão dos sentidos, participando da sensação e recepção de 

impulsos. Assim, a capacidade de reparar e regenerar é central para essas funções 

(Childs, Murthy, 2017).  

O reparo de feridas é um dos processos biológicos mais complexos que 

ocorrem durante a vida humana. Após uma lesão, várias vias intracelulares e 

intercelulares devem ser imediatamente ativadas e sincronizadas para restaurar a 

integridade e homeostasia tecidual. Há também ativação de componentes celulares 

do sistema imunológico, da cascata de coagulação sanguínea e das vias 

inflamatórias (Reinke, Sorg, 2012). Diversos tipos celulares - incluindo células 

imunes, células endoteliais, queratinócitos e fibroblastos - sofrem mudanças 

marcantes na expressão gênica e no fenótipo, o que promove a proliferação, 

diferenciação e migração celular (Singer, Clark, 1999). 

A ferida cutânea é definida como uma injúria na superfície da pele, causada 

por traumas mecânicos, químicos ou térmicos e que precisa de terapia médica. 

Inicialmente, o espaço criado no local da lesão é fechado rapidamente; em seguida, 

o epitélio forma-se novamente na superfície da ferida e uma nova matriz é 

depositada para substituir a pele perdida na injúria. No entanto, se os eventos 

acima mencionados forem interrompidos por qualquer motivo, a tendência é que a 

cicatrização da pele sofra problema e a velocidade de cicatrização da ferida seja 

afetada por eles. (Hashemi, Madani, Abediankenari, 2015). 

Assim como em todos os sistemas orgânicos, a resposta normal dos 

mamíferos à lesão cutânea inicia com a homeostase e ocorre em três estágios 

distintos e sobrepostos: inflamação, proliferação ou neoformação e remodelação 

ou maturação (Gurtner et al., 2008). Embora exista uma sobreposição considerável 

entre as fases de cicatrização de feridas, a capacidade de transição para a próxima 

fase pode determinar se uma ferida cura adequadamente (Childs, Murthy, 2017). 
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A resposta inicial do corpo, a formação de um coágulo de fibrina, proporciona 

hemostasia e recruta vários tipos de células para a ferida. Os neutrófilos são as 

primeiras células imunes circulantes a migrarem para a área da ferida, com maiores 

concentrações encontradas 1 a 2 dias após a injúria tecidual. Estes funcionam na 

prevenção de infecção bacteriana (já que a barreira epitelial está interrompida), 

bem como na ativação de queratinócitos, fibroblastos e células imunes (Baum, 

Arpey, 2005). A migração precoce de queratinócitos ao longo da matriz extracelular 

(MEC) de fibrina temporária é observada poucas horas após o ferimento (Pastar et 

al., 2014). Os monócitos circulantes chegam 2-3 dias após a lesão e se diferenciam 

em macrófagos. Durante a fase inflamatória precoce da cicatrização de feridas, os 

macrófagos funcionam ao lado dos neutrófilos na prevenção da infecção e servem 

para desbridar o tecido necrótico da ferida (Gurtner et al., 2008). Os macrófagos 

representam o principal tipo celular da fase inflamatória e estão envolvidos em 

orquestrar o processo de cicatrização através da secreção de citocinas e fatores de 

crescimento, além de contribuírem na angiogênese, fibroplasia e síntese de matriz 

extracelular, fundamentais para a transição para a fase proliferativa. Também é 

amplamente aceito que os macrófagos desempenham um papel central 

downregulando o estado inflamatório para evitar a inflamação patológica (Childs, 

Murthy, 2017). 

A fase proliferativa ocorre do 4º ao 21º dia e é representada principalmente 

por angiogênese, formação de matriz extracelular (MEC) e reepitelização (Reinke, 

Sorg, 2012). Nesta fase, os macrófagos adotam um fenótipo anti-inflamatório e 

profibrótico. Os fatores de crescimento que eles produzem, como o fator de 

crescimento transformador beta (TGF-β), recrutam fibroblastos do tecido 

circundante não lesionado (Zielins et al., 2014). Estas e outras células produzem 

fatores que estimulam a migração de células endoteliais, como o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), resultando na formação de novos vasos 

sanguíneos na área da ferida (Bao et al., 2009).  

A conclusão da reepitelização ocorre na fase de proliferação e envolve a 

migração, proliferação e diferenciação de queratinócitos a partir das bordas da 

ferida, especialmente de três nichos distintos de células-tronco: o bulbo do folículo 

piloso, a base das glândulas sebáceas e a camada basal da epiderme interfolicular 

(Pastar et al., 2014). A reepitelização também é influenciada pela produção de uma 

MEC de substituição por fibroblastos. Os componentes da MEC, como a 
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fibronectina, juntamente com citocinas, como o fator de crescimento transformador 

beta 1 (TGF-β1) e certos mediadores inflamatórios, induzem a ativação de 

fibroblastos. Os fibroblastos ativados ou miofibroblastos, assim denominados 

devido à capacidade contrátil proporcionada pela expressão de alfa actina de 

músculo liso (α-SMA), respondem fisicamente e bioquimicamente ao ambiente 

mecânico da ferida. Ao se contrair, eles contribuem para a junção das bordas da 

ferida e diminuição seu tamanho (Gurtner et al., 2008). Esta MEC primária difere 

principalmente por apresentar níveis aumentados de colágeno imaturo tipo III, que 

chega a atingir 50% em relação ao colágeno maduro tipo I, diferente dos 20% 

observados na pele normal e na cicatriz madura (Xue, Jackson, 2015). 

Cerca de 3 semanas após a lesão inicial, os níveis de colágeno na ferida 

atingem o pico e inicia então a fase de remodelação, que pode se estender por um 

ano ou mais. Esta fase é caracterizada pela contração da ferida e remodelação do 

colágeno (Childs, Murthy, 2017). A característica desta transição da fase de 

proliferação para a remodelação é uma diminuição no conteúdo celular da ferida, 

realizada pela migração e apoptose. Com a apoptose dos miofibroblastos e uma 

diminuição geral da produção de colágeno pelos fibroblastos, há mudança na 

estrutura da MEC (Baum, Arpey, 2006). Os fibroblastos são os principais tipos 

celulares da fase de remodelação e o processo marcante é a conversão do 

colágeno tipo III para o tipo I (Childs, Murthy, 2017). As metaloproteases da matriz 

(MMPs) e seus inibidores (TIMPs) trabalham em harmonia para reorganizar fibras 

de colágeno em uma rede mais forte. O equilíbrio entre o tipo I e o tipo III ocorre 

após aproximadamente 30 dias e a força máxima ocorre após aproximadamente 

42 a 60 dias. Apesar disso, a força máxima atingida pela cicatriz madura atingirá 

somente cerca de 80% daquela da pele íntegra (Childs, Murthy, 2017). 

Dentre os muitos fatores que afetam a velocidade e a qualidade da 

cicatrização destacam-se: o tamanho da ferida, o fluxo de sangue no local da lesão, 

a presença de corpos estranhos ou microorganismos, além da idade, do estado de 

saúde e do estado de saúde e de nutrição do paciente (Hashemi, Madani, 

Abediankenari, 2015). 

A literatura mostra que a partir dos anos 1940 houve um maior interesse nos 

fatores de crescimento e citocinas implicadas na cicatrização normal de feridas com 

potencial translacional para uso clínico nas tentativas de corrigir a cicatrização de 

feridas patológicas. Nos anos seguintes, um substancial conjunto de pesquisas foi 
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desenvolvido para descrever os principais participantes moleculares na 

cicatrização de feridas (Zielins et al., 2014). Dentre estas moléculas, destacam-se 

o Fator de Crescimento de Fibroblastos-2 (FGF-2) e o Fator de Crescimento 

Endotelial Vascular (VEGF), duas potentes citocinas envolvidas na 

neovascularização. Os efeitos pró-vasculares do FGF-2 e do VEGF são tipicamente 

mediados através de interações com receptores de tirosina quinase, que ativam 

vias de sinalização que regulam a proliferação e a migração de células endoteliais. 

Deficiências nestes dois fatores estão associadas ao prejuízo na 

neovascularização que ocorre em algumas situações patológicas, por exemplo, no 

diabetes mellitus (Cross, Claesson-Welsh, 2001). 

Uma das mais importantes classificações clínicas de feridas baseia-se na 

qualidade e no período de cicatrização, com as feridas sendo então divididas em 

dois grupos: feridas agudas e feridas crônicas. As denominadas feridas agudas são 

um grupo de lesões geralmente superficiais e que são curadas completamente no 

período de 8 a 12 semanas. As chamadas feridas crônicas são consideradas um 

grupo de injúrias que cicatrizam lentamente, com período de cura superior a 12 

semanas. Estas últimas são muitas vezes recorrentes e persistentes e estão 

associadas a determinadas situações, como infecções crônicas e/ou certas 

condições fisiopatológicas, com destaque para o diabetes mellitus (Hashemi, 

Madani, Abediankenari, 2015). 

 

1.2  O diabetes mellitus (DM) e o reparo tecidual 

 

O diabetes mellitus (DM) abrange distúrbios metabólicos que compartilham 

o fenótipo da hiperglicemia (aumento expressivo da concentração de glicose 

sanguínea). Estes distúrbios podem incluir redução na secreção de insulina, 

diminuição da utilização da glicose e aumento da produção de glicose (Harrison et 

al., 2002).  

De acordo as estimativas do último Relato Global sobre Diabetes, publicado 

em 2016 pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 422 milhões de adultos 

viviam com DM em 2014, representando uma prevalência de 8,5% da população 

adulta. Os dados mostraram ainda que a doença causou aproximadamente 1,5 

milhões de mortes em 2012, sendo a 8ª causa de morte em todo o mundo (World 

Health Organization, 2016). 
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Há diversas formas de DM, entretanto as duas mais comuns são o tipo 1 e 

o tipo 2. O DM tipo 1 é consequência da destruição auto-imune das células β 

pancreáticas e subsequente perda da produção de insulina, enquanto o DM tipo 2 

é causado pela combinação da resistência à insulina associada à inabilidade das 

células β em compensarem adequadamente o aumento da liberação da insulina. 

(King, Bowe, 2016) 

No DM, diversos fatores interferem no metabolismo do processo de 

cicatrização, tornando-o lento e sujeito a complicações (Goova et al., 2001). A 

dificuldade cicatricial está relacionada ao atraso no início da reação inflamatória e 

sua permanência por maior tempo (Deveci et al., 2005). 

Os efeitos do DM na pele envolvem a participação de diferentes processos 

bioquímicos, como o aumento do estresse oxidativo e a alta expressão de genes 

pró-inflamatórios e de fatores de transcrição. A glicação não enzimática de 

proteínas, lipídios e ácidos nucleicos pelo aumento dos níveis de glicose leva à 

formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs). Os AGEs podem 

diminuir a viabilidade e migração de queratinócitos e reduzir a capacidade de 

proliferação dos fibroblastos dérmicos, por induzir sua apoptose e senescência 

celular prematura. O colágeno também é suscetível à glicação, tornando-se 

resistente à proteólise por MMPs, o que dificulta sua degradação e substituição por 

fibras novas e funcionais. Isso leva à formação de ligações cruzadas 

intermoleculares de fibras adjacentes de colágeno, com diminuição da flexibilidade 

e rigidez. Além disso, a pele diabética mostra níveis elevados de MMP-1 e MMP-2 

e aumento da expressão da lisil oxidase. Os AGEs também afetam a elastina e a 

fibronectina, promovendo distúrbios na rede de fibras elásticas e na 

microvasculatura (Makrantonaki et al., 2016). 

Além de distúrbios associados diretamente às etapas do processo de reparo, 

a hiperglicemia crônica induz modificações nas células endoteliais, promovendo a 

chamada microangiopatia diabética. A redução do fluxo sanguíneo, promovida pela 

lesão endotelial, reduz a disponibilidade de oxigênio e nutrientes nos tecidos, 

retardando o processo de cicatrização; além disso, há associação com lesões 

isquêmicas (Akbari, Logerfo, 1999).  

A neuropatia diabética é outra complicação do diabetes provocada por déficit 

na cicatrização. A redução do fluxo sanguíneo em capilares perineurais promove 

lesões isquêmicas no entorno do epineuro e do perineuro. Associadas às 



14 

 

alterações metabólicas, estas lesões levam à redução da condução de impulsos 

sensitivos e motores nos nervos periféricos (Guimarães et al., 2009). A 

consequente redução da nocicepção tornam os indivíduos diabéticos expostos a 

infecções e traumatismos, que podem ocorrer sem que os doentes percebam. Em 

humanos, feridas associadas à diabetes ocorrem predominantemente nos pés. A 

demora na identificação da ferida e na busca de tratamento adequado dificulta a 

cicatrização da mesma, agravando o quadro que é responsável por um grande 

número de amputações (Oliveira, 2007) 

A hiperglicemia desempenha um importante papel na patogênese das 

complicações relacionadas ao DM. Indivíduos que não controlam os níveis séricos 

de glicose apresentam maior predisposição a complicações, principalmente em 

tecidos cujas as células não dependem da insulina para captar a glicose, como é o 

caso do sistema nervoso, do coração, dos rins e dos capilares sanguíneos, 

resultando em uma alta concentração de glicose no meio intracelular (Ahmed, 

2005). 

 

1.3  Modelos animais de DM 

 

A importância clínica do DM, em virtude de suas complicações e morbi-

mortalidade, levou ao desenvolvimento de modelos animais para estudar os 

mecanismos imunológicos e a função metabólica na doença. Os modelos de DM 

tipo 1 variam de animais com desenvolvimento espontâneo de diabetes autoimune 

até ablação química das células β pancreáticas por drogas como a estreptozotocina 

e o aloxano. A diabetes tipo 2 é reproduzida em modelos animais obesos e não 

obesos com diferentes graus de resistência à insulina e falha de células β (King, 

2012).  

A indução química representa um modelo de DM simples e relativamente 

barato em roedores, podendo ser usado também em animais maiores (Dufrane et 

al., 2006). Uma das formas mais comuns de indução do DM tipo 1 em estudos 

experimentais é através do uso da estreptozotocina (STZ), um composto de 

glicosamina-nitrosoureia derivada de Streptomyces achromogenes que é usada 

clinicamente como um agente quimioterapêutico no tratamento do carcinoma de 

células β pancreáticas. A STZ danifica as células β pancreáticas, resultando em 

hipoinsulinemia, hiperglicemia e perda de peso (Lenzen, 2008). 
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A STZ entra nas células β pancreáticas através do receptor transportador de 

glicose GLUT-2, promovendo uma redução de trifosfato de adenosina (ATP) celular 

e subsequente inibição da produção de insulina. A STZ tem similaridade estrutural 

com glicose, com quem compete pelos receptores GLUT-2. Por este motivo, 

animais submetidos a jejum prévio são mais susceptíveis à indução química (King, 

2012).  

O modo de ação da STZ tem sido bem demonstrado em estudos com ratos 

e acontece por duas vias, dependendo da dose. Em altas doses (35 a 65 mg/Kg de 

peso corporal), tipicamente administradas de uma única vez por injeção 

intraperitoneal ou endovenosa, a STZ tem como alvo as células β por sua 

propriedade de alquilação do DNA. Em doses baixas (20 a 40 mg/Kg de peso), 

geralmente administradas em múltiplas exposições (uma dose diária durante 5 

dias), a STZ provoca uma reação imunológica e inflamatória, presumivelmente 

relacionadas com a liberação de auto-antígenos de descarboxilase do ácido 

glutâmico (Dufrane et al., 2006; King, 2012). Sob esta condição, a destruição de 

células β e indução do estado hiperglicêmico é associada com um infiltrado de 

células inflamatórias (incluindo linfócitos) nas ilhas pancreáticas (Paik, Fleischer, 

Shin, 1980). A STZ tem efeitos colaterais bem conhecidos, os quais incluem 

hepatotoxicidade e nefrotoxicidade (Dufrane et al., 2006) 

 

1.4  Alternativas terapêuticas para feridas cutâneas em pacientes com DM 

  

Diversas alternativas terapêuticas têm sido testadas em estudos in vitro e in 

vivo, com o objetivo de promover uma melhora no processo de reparo de feridas 

em animais e indivíduos diabéticos. Dentre estas possibilidades, duas são 

especialmente promissoras pelo seu baixo custo e potencial efetividade: a 

laserterapia de baixa intensidade e o uso de produtos naturais, como a própolis. 

 

1.4.1 Laser e laserterapia 

 

O laser é uma forma de radiação não ionizante, não invasiva, sendo 

altamente concentrada, que em contato com os diferentes tecidos resulta em 

efeitos térmicos, fotoquímicos ou não lineares, dependendo do seu tipo (Sulewski, 

2000). A palavra LASER é um acrônimo de Light Amplification by Stimulated 
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Emission of Radiation, que significa amplificação da luz por emissão estimulada de 

radiação (Catão, 2004; Sulewski, 2000), esse significado expressa bem a forma 

pela qual essa luz é produzida.  

De acordo com a sua potência e a capacidade de interação com os tecidos 

biológicos, os lasers podem ser classificados em: laser de baixa intensidade ou 

laser terapêutico e laser de alta intensidade ou laser cirúrgico (Catão, 2004). Os 

lasers de baixa intensidade são absorvidos pelos tecidos e estimulam um efeito 

biomodulador, enquanto que os de alta potência atuam por meio do aumento da 

temperatura e produção de calor (Jorge, Cassoni, Rodrigues, 2010). 

A laserterapia de baixa intensidade (LLLT, do inglês low-level laser therapy) 

pode ser realizada em dois diferentes espectros, estes são estabelecidos a partir 

do comprimento de onda utilizado. O espectro de ação vermelho ou visível 

apresenta comprimento de onda na faixa aproximada de 630 a 700 nm, enquanto 

o infravermelho ou invisível comprimentos de onda próximo ao 700 a 904 nm. Esses 

dois espectros apresentam mecanismos de ação diferentes entre si. Os lasers com 

comprimento de onda na faixa do visível atuam primeiramente nas mitocôndrias e 

lisossomos, induzindo diretamente a síntese de enzimas. Os que possuem luz 

infravermelha agem nas membranas celulares através de alterações no potencial 

das mesmas, desencadeando efeitos fotofísicos e fotoelétricos responsáveis pela 

excitação de elétrons, vibração e rotação de moléculas, que se traduzem no 

aumento da síntese intracelular de ATP (Lizarelli, 2005). 

A laserterapia também tem se destacado como um agente promotor da 

aceleração do reparo de feridas cutâneas por seus efeitos bioestimulantes (Loreti 

et al., 2015). Dentre estes, destacam-se: a indução da atividade mitótica das células 

epiteliais, contribuindo para a aceleração do processo de reepitalização; estímulo à 

mitose de fibroblastos e aumento da síntese de colágeno; a inibição secretória de 

alguns mediadores químicos, reduzindo a atividade inflamatória; a modificação da 

densidade capilar; e o estímulo à microcirculação local (Posten et al., 2005; Maluf 

et al., 2006; Carvalho et al., 2010; Silveira et al., 2011). De modo geral, a LLLT 

promove alterações metabólicas, energéticas e funcionais, favorecendo o aumento 

da resistência e vitalidade celular e consequentemente levando os tecidos a um 

rápido retorno à sua normalidade (Catão, 2004). 
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As ações anti-inflamatórias e anti-edematosas exercidas pela LLLT ocorrem 

mediante a aceleração da microcirculação, que resulta em alterações na pressão 

hidrostática capilar, com reabsorção do edema e eliminação do acúmulo de 

metabólitos intermediários (Camelo, 2007).  

Sabe-se também que a LLLT aumenta a atividade quimiotática e fagocitária 

dos leucócitos humanos in vitro. No processo de reparo das feridas, a ativação dos 

linfócitos pela LLLT pode torná-los mais responsivos aos mediadores estimulatórios 

presentes nos tecidos injuriados. Além disso, há um aumento da atividade 

fagocitária dos macrófagos durante a fase inicial do processo de reparo, 

aproximadamente seis horas após o trauma, facilitando a limpeza da ferida e 

estabelecendo as condições necessárias à fase proliferativa subsequente. Em nível 

vascular, o laser de baixa potência estimula a proliferação das células endoteliais, 

resultando na formação de numerosos vasos sanguíneos, na produção aumentada 

do tecido de granulação, estimulando o relaxamento da musculatura vascular lisa 

e contribuindo, assim, para os efeitos analgésicos observados (Walsh, 1997). 

A literatura mostra um limitado número de estudos clínicos randomizados 

para avaliar o efeito da laserterapia sobre a cicatrização de feridas diabéticas em 

humanos, possivelmente devido a questões éticas, o que justifica um maior número 

de estudos utilizando modelos animais (Houreld et al., 2014). 

Um estudo em feridas cutâneas provocadas na região dorsal de ratos Wistar, 

utilizando LLLT com dose de 3,8 J/cm2, potência de 15mW e tempo de aplicação 

de 15 segundos, mostrou que a LLLT promoveu um aumento na neovascularização 

e na proliferação fibroblástica, bem como uma redução da quantidade de infiltrado 

inflamatório nas lesões cirúrgicas (Rocha Junior et al., 2006).  

O trabalho de Silva et al. (2007) avaliou a resposta de tecidos epitelial, 

conjuntivo e ósseo de ratos submetidos à LLLT com comprimento de onda de 

660nm e 780nm e densidades de energia 7,5 J/cm2 e 15 J/cm2 e concluiu que os 

tecidos epitelial e conjuntivo reagiram à estimulação da laserterapia com renovação 

celular constante, enquanto que no tecido ósseo a neoformação aconteceu dentro 

dos padrões de normalidade. 

Al-Watban (2009) irradiou ratos Sprague-Dawley (n = 893) com diferentes 

comprimentos de onda (532, 633, 810, 980, 1600 nm) e doses (5, 10, 20, e 30 

J/cm2) e verificou que a fototerapia em um comprimento de onda de 633 nm 

acelerou a cicatrização e apresentou os melhores resultados em feridas e 
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queimaduras em animais diabéticos. O autor sugere que a fototerapia com 633 nm 

deve ser administrada três vezes por semana com dose entre 2,35 e 4,71 J/cm2 

para feridas diabéticas.  

Chung, Peplow, Baxter (2010a) trataram feridas de espessura total circulares 

(5 mm) em camundongos diabéticos (diabetes do tipo 2) com um laser de 660 nm 

a várias doses (0 a 10 J/cm2) durante sete dias consecutivos. As feridas foram 

fixadas mecanicamente (esplintadas) para minimizar a contração; o principal 

processo de cicatrização seria, assim, a epitelização e granulação. No dia 14 os 

animais foram eutanasiados e as feridas removidas cirurgicamente. Os autores 

verificaram que com doses entre 3,7 e 10 J/cm2, as feridas irradiadas responderam 

melhor e o processo de cicatrização foi mais rápido do que nas feridas não 

irradiadas.  

Aparecida da Silva et al. (2013) estudaram o efeito da irradiação de feridas 

em ratos machos Wistar diabéticos com laser Diodo (50 mW, 660 nm, 4 J/cm2, 80 

s), em uma única aplicação, e verificaram que a laserterapia promoveu redução na 

expressão de metaloproteases MMP-2 e MMP-9, acelerou a produção de colágeno 

e aumentou o teor total de colágeno III nos animais diabéticos. 

Firat et al. (2013) analisaram o efeito da laserterapia (comprimento de onda 

940 nm; dose de 10 J/cm2) em feridas de espessura total em mucosa palatina de 

ratos machos Wistar diabéticos. O exame histopatológico revelou que houve uma 

diminuição de células inflamatórias e um aumento na deposição de colágeno e na 

vascularização. Os testes sanguíneos também demonstraram que houve uma 

redução do estresse oxidativo. 

Peplow, Chung, Baxter (2012) avaliaram o efeito da laserterapia (660 nm, 

100 mW, 20 segundos/dia, 7 dias) em animais diabéticos com e sem feridas 

cirúrgicas, com o objetivo de avaliar o possível efeito sistêmico do laser em 

modificar as características do DM. Os autores demonstraram que não houve 

diferença significativa no peso corporal e na ingestão de água ao longo de 22 dias 

entre os ratos dos grupos controle e experimental. No dia 14, o nível médio de 

glicose no plasma não foi significativamente diferente entre os dois grupos e a 

hemoglobina glicada A1c não foi detectada nas amostras. Os autores concluíram 

que o efeito da laserterapia deve-se às alterações celulares e bioquímicas no 

microambiente da ferida e não a um efeito hipoglicêmico.  
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1.4.2 Própolis 

 

Nos últimos anos, tem-se verificado um crescente interesse pela medicina 

popular e os produtos naturais e seus subprodutos vêm se tornando importantes 

alternativas terapêuticas, especialmente devido a fatores como a biodiversidade 

nacional e ao seu menor custo (Lustosa et al., 2008). Dentre estes produtos, a 

literatura tem mostrado um grande destaque para a própolis, uma substância 

resinosa produzida pela abelha Apis mellifera e utilizada principalmente como 

material de construção e isolamento térmico da colmeia, além de funcionar como 

antimicrobiano, mantendo a colmeia com baixas concentrações de bactérias e 

fungos (Kucharzewski, 2013).  

Os primeiros registros de utilização da própolis pelo homem datam do ano 

300 a.C (Lustosa et al., 2008), mas o seu uso aumentou consideravelmente a partir 

dos anos 1980 em suplementos alimentares como forma preventiva de 

enfermidades, devido às suas boas características organolépticas (Souza et al., 

2007). 

A composição química da própolis é tida como complexa, pois as 

substâncias presentes variam de acordo com sua origem geográfica e com as 

diferenças genéticas das abelhas responsáveis por sua produção. Estas variações 

acarretam mudanças em suas propriedades farmacológicas, que tendem a ser 

maiores em regiões tropicais devido à riqueza vegetal existente, e menores em 

regiões temperadas. A época da coleta é outro fator importante na determinação 

da composição química da própolis, pois em países como o Brasil a coleta ocorre 

o ano todo, gerando possíveis variações sazonais. Estes fatores acabam por 

interferir na eficácia terapêutica que é fornecida pela própolis (Fernandes Júnior et 

al., 2006; Santos et al., 2007).  

Mais de 200 substâncias já foram identificadas em própolis de diferentes 

localidades, incluindo ácidos fenólicos, flavonoides, ésteres, diterpenos, 

sesquiterpenos, lignanas, aldeídos aromáticos, álcoois, aminoácidos, ácidos 

graxos, vitaminas e minerais (Funari, Ferro, 2006), o que justifica o amplo espectro 

de propriedades biológicas atribuídas à própolis: antimicrobiana, antioxidante, anti-

inflamatória, imunomodulatória, hipotensiva, cicatrizante, anestésica, antitumoral e 

anticariogênica, dentre outras (Barbosa et al., 2009).  
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Um grande número de experimentos laboratoriais foi realizado a fim de 

investigar as propriedades biológicas da própolis, em particular, os mecanismos 

envolvidos nas suas propriedades antioxidantes (Moreira et al., 2008), anti-

inflamatória (Búfalo et al., 2013) e antibacteriana (Dias et al., 2012). 

Entre os principais compostos responsáveis pelos efeitos benéficos da 

própolis destacam-se os flavonoides. São definidos como compostos fenólicos 

provenientes de plantas, que agem em diferentes processos fisiológicos, atuando 

na ação e absorção de vitaminas, nos processos de cicatrização como 

antioxidantes e exercendo função antimicrobiana e moduladora do sistema imune 

(Fernandes Júnior et al., 2006).  

A própolis tem sido bastante utilizada na dermatologia, principalmente para 

cicatrização de feridas, tratamento de queimaduras e úlceras externas, redução do 

tempo de cicatrização, aumento de contração da ferida e aceleração do reparo 

tecidual. Durante a cicatrização de feridas, interações celulares e moleculares 

sincronizadas ocorrem para reparar os tecidos danificados (Ramos, Miranda, 2007; 

Pereira, Bártolo, 2016). 

O estudo in vitro realizado por Búfalo et al. (2013) demonstrou que a própolis 

e um dos seus constituintes, o ácido caféico, têm uma atividade anti-inflamatória 

forte, através da inibição da produção de óxido nítrico em macrófagos sem induzir 

efeitos citotóxicos sobre as células. Os autores sugerem que o efeito anti-

inflamatório pode ser mediado pela regulação negativa do fator de transcrição 

nuclear kappa B (NF-κB), da proteína quinase mitógeno-ativada p38 e da quinase 

NHs terminal c-jun (JNK1/2).  

Barroso et al. (2012) avaliaram o efeito do extrato alcoólico de própolis a 

30%, em comparação com a dexametasona e com um veículo puro (creme 

orabase), sobre a população de mastócitos em feridas cirúrgicas realizadas no 

dorso da língua de hamsters. Os resultados mostraram que a ação anti-inflamatória 

da própolis mediada por mastócitos foi mais efetiva do que a dexametasona na fase 

inflamatória da cicatrização.  

A atividade antibacteriana da própolis tem sido estudada contra um largo 

espectro de bactérias, incluindo bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, 

leveduras, e bactérias resistentes a antibióticos. No entanto, esta atividade 

depende da concentração e está estritamente relacionada com o conteúdo de 

polifenóis e flavonóides. Embora os mecanismos exatos de atuação permaneçam 
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desconhecidos, acredita-se que os compostos específicos como rutina, quercetina 

e naringenina têm um papel importante na atividade anti-bacteriana por melhorar a 

permeabilidade da membrana bacteriana e diminuir tanto a produção de ATP 

quanto os mecanismos de transporte através da membrana (Silva et al., 2012). 

A própolis também tem a capacidade de estabelecer efeitos sinérgicos com 

os antibióticos sintéticos, levando a uma melhoria nos efeitos antimicrobianos, tanto 

in vitro (Orsi et al., 2012) quanto in vivo (Oksuz et al., 2005). Esta ação sinergética 

pode contribuir para reduzir a administração de drogas sintéticas e o 

desenvolvimento de microrganismos resistentes aos antibióticos, abrindo 

perspectivas promissoras para a síntese de novos medicamentos. 

Recentemente, as evidências científicas sobre as propriedades cicatrizantes 

da própolis têm aumentado, embora o número de estudos pré-clínicos in vivo que 

investigam estas propriedades em modelos animais ainda seja limitado (Pereira, 

Bártolo, 2016). Estudos em animais mostraram a capacidade da própolis de 

promover a proliferação de queratinócitos, o estímulo para deposição de 

glicosaminoglicanos na ferida e a modificação da estrutura do sulfato de 

condroitina/dermatano (Sehn et al., 2009; Olczyk et al., 2013). 

Pessolato et al. (2011) relataram a eficácia de uma pomada de própolis sobre 

o processo de cicatrização de feridas em queimaduras de segundo grau, 

promovendo o desbridamento de feridas, estímulo à síntese de colágeno, e redução 

da inflamação. O mecanismo de cicatrização mediado pela própolis permanece um 

assunto controverso, embora esta característica seja provavelmente devido aos 

efeitos sinérgicos entre os componentes químicos e suas atividades 

antibacterianas e anti-inflamatórias. 

Um estudo em feridas limpas em ratos, tratadas com pomada de própolis 

verde durante 21 dias, mostrou resultado mais significativo na redução das lesões 

tratadas com própolis em relação aquelas onde foi utilizada solução fisiológica a 

0,9%. O tratamento também levou a total epitelização no 14º dia do experimento 

(Rahal et al., 2003). Outro estudo em feridas limpas em ratos, tratando-os com 

creme base contendo própolis verde a 20% e creme base contendo chá verde na 

concentração de 20% não mostrou diferenças significativas entre os compostos 

avaliados (salina, creme base, creme de própolis 20% e creme de chá verde 20 %), 

mas foi verificada total cicatrização no 15° dia de experimento em todos os grupos 

(Vieira et al., 2008).  
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McLennan et al. (2008) avaliaram o efeito de uma única aplicação de própolis 

em feridas cutâneas de ratos com diabetes induzida por estreptozotocina. As áreas 

da ferida foram avaliadas histologicamente nos intervalos de 6 e 12 dias e os 

autores concluíram que a aplicação tópica da própolis preveniu os efeitos negativos 

do diabetes na cicatrização, normalizando os índices de fechamento de ferida e 

reduzindo a infiltração neutrofílica persistente e a atividade da elastase. Em 

conjuntos, os achados do trabalho indicaram que a própolis acelera o processo de 

cicatrização de feridas em ratos diabéticos.  

O estudo de Hozzein et al. (2015) com feridas cutâneas em ratos com DM 

induzida por estreptozotocina mostrou que os animais diabéticos exibiam 

fechamento retardado da ferida, com diminuição significativa nos níveis de TGF-β1 

e uma elevação prolongada dos níveis de citocinas inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-

a) e MMP9 em comparação com os ratos não diabéticos, bem como uma redução 

acentuada na produção de colágeno. A aplicação tópica de extrato alcoólico de 

própolis por 15 dias aumentou significativamente o fechamento de feridas 

diabéticas e diminuiu os níveis de citocinas e MMP9 e aumentou significativamente 

a produção de colágeno. 

 

1.5  Justificativa para o estudo 

 

Como relatado, estudos experimentais anteriores demonstraram que o uso 

tópico da própolis aumenta a cicatrização de úlceras cutâneas em ratos diabéticos. 

Os mesmos benefícios também são vistos na aplicação da laserterapia, porém 

ainda há controvérsia quanto ao melhor protocolo a ser utilizado. O possível efeito 

positivo da associação da laserterapia com a administração da própolis verde na 

aceleração do reparo tecidual em animais diabéticos ainda não foi encontrado na 

literatura corrente e foi a justificativa principal do presente trabalho. Espera-se que 

os resultados possam subsidiar futuros estudos clínicos, visando o estabelecimento 

de uma terapia mais efetiva para as feridas cutâneas e consequente melhoria da 

qualidade de vida de portadores do diabetes mellitus. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da associação da 

laserterapia de baixa intensidade com a administração tópica da própolis verde em 

um modelo de ferida cutânea em ratos com diabetes induzida por estreptozotocina. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Avaliar o efeito da associação da laserterapia de baixa intensidade com 

a administração tópica da própolis verde no fechamento de ferida, através 

da análise morfométrica da área da ferida a partir de imagens digitais; 

• Avaliar o efeito da associação da laserterapia de baixa intensidade com 

a administração tópica da própolis verde na intensidade do infiltrado 

inflamatório, por análise semi-quantitativa a partir de escores de 

intensidade da inflamação; 

• Avaliar o efeito da associação da laserterapia de baixa intensidade com 

a administração tópica da própolis verde no índice de reepitelização, 

através da análise histomorfométrica de lâminas coradas em 

Hematoxilina/Eosina; 

• Avaliar o efeito da associação da laserterapia de baixa intensidade com 

a administração tópica da própolis verde na síntese de colágeno, através 

da análise histomorfométrica da densidade de fibras colágenas tipos I e 

III, marcadas por Picrosirus red; 

• Avaliar o efeito da associação da laserterapia de baixa intensidade com 

a administração tópica da própolis verde na expressão imuno-

histoquímica do Fator de Crescimento de Fibroblastos-2 (FGF-2) e do 

Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1  Considerações éticas 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o Parecer 036/2015 (Anexo 

I). Todos os procedimentos foram realizados de acordo com princípios éticos 

adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) 

e de acordo com a lei n° 11.794, Lei Arouca – Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (Brasil, 2008).  

 

3.2  Tipo de estudo 

 

Estudo de intervenção, de caráter experimental in vivo, do tipo longitudinal, 

prospectivo e controlado. 

 

3.3  Amostra 

 

A amostra foi composta por 90 (noventa) ratos machos (Rattus norvegicus 

albinus) da linhagem Wistar, com quatro meses de idade e peso corpóreo variando 

entre 300 e 350 gramas, procedentes do Biotério do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os animais foram 

mantidos na Sala de Experimentação Animal do Departamento de Morfologia, em 

gaiolas plásticas apropriadas, com três a quatro animais por gaiola, em ambiente 

com fotoperíodo (claro e escuro) controlado de 12 horas, temperatura de 22 a 23ºC, 

umidade controlada e com ruídos mínimos. Os animais tiveram acesso ad libitum à 

água e ração sólida Presence (Purina, Brasil), exceto em dois períodos: antes dos 

procedimentos de indução do diabetes e antes da mensuração da glicemia, quando 

eram mantidos em jejum (≥ 12 horas). Os animais ficaram sob adaptação às 

condições do biotério por um período de três dias e outros três dias para que os 

mesmos se adaptassem ao manuseio, minimizando assim os fatores 

estressógenos antes da sua utilização no experimento. 
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3.4  Desenho Experimental 

 

A figura 1 representa o desenho experimental do estudo. Os animais (n=90) 

foram distribuídos aleatoriamene em cinco grupos (n=18 cada), de acordo com 

indução ou não do DM e o tratamento adotado após a intervenção cirúrgica: 

• Normoglicêmico (N) – não diabético (sem indução), sem terapia 

complementar; 

• Controle (C) – diabético, sem terapia complementar; 

• Laserterapia (L) - diabético, irradiado com laser de baixa potência; 

• Própolis (P) - diabético, submetido à administração tópica de própolis verde; 

• Laserterapia + Própolis (LP) - diabético, submetido à irradiação com laser 

de baixa potência associada com administração tópica de própolis verde. 

Os resultados histológicos foram avaliados em três intervalos de tempo (7, 

14 e 21 dias), utilizando-se seis animais por grupo, em cada intervalo (Zhu et al., 

2011). A opção por seis animais em cada grupo/intervalo explicou-se pela 

necessidade de número amostral para coleta dos dados quantitativos necessários 

para o devido tratamento estatístico das variáveis estudadas: fechamento da ferida, 

grau de epitelização, índice de colagenização, intensidade do processo inflamatório 

e expressão imuno-histoquímica de VEGF e FGF-2. 

 

 

 

 

Figura 1 – Desenho experimental. 
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3.5  Indução do Diabetes 

 

Para indução do diabetes (grupos C, L, P e LP) os animais foram submetidos 

a jejum prévio por um período de 12 horas, pois nessas condições tornam-se mais 

susceptíveis ao diabetes. Os animais foram anestesiados com isoflurano 

(Vetfluorano®, Virbac, Brasil) por via inalatória, na dose de 1,25 cc/Kg de peso e 

posicionados em decúbito dorsal. O DM tipo 1 foi induzido através de injeção 

intraperitoneal de estreptozotocina (Cayman Chemical, USA), em dose única de 40 

mg/Kg de peso corporal, diluída em tampão citrato (10 mmol/L, pH 4.5).  

Para constatar o quadro de DM, a glicemia foi monitorada nos seguintes 

momentos: (i) antes da indução ao DM; (ii) 5 dias após a indução, sendo removidos 

do estudo os animais com glicemia inferior a 220 mg/dL; (iii) no 20º dia após a 

indução, para confirmação da permanência do DM e início dos experimentos; e (iv) 

no dia da eutanásia, para avaliar qualquer processo de reversão do DM. As 

verificações foram feitas retirando-se sangue da veia da cauda do animal em jejum 

(12 horas), sendo colocada uma gota sobre fitas reagentes e a leitura em um 

aparelho Accu Chek Active (Roche, Suíça).  

Os animais com glicemia em jejum igual ou superior a 220 mg/dL foram 

considerados diabéticos (de Loura Santana et al., 2015). Outros sinais clínicos 

importantes, como poliúria e polidipsia, foram avaliados com o objetivo de auxiliar 

no diagnóstico do diabetes. Os animais do grupo N (normoglicêmico) foram 

submetidos à verificação da glicemia nos mesmos intervalos que os diabéticos. 

 

3.6  Produção de feridas cutâneas 

 

Nos grupos dos animais diabéticos, as feridas cirúrgicas foram realizadas 15 

dias após a confirmação do DM, seguindo as recomendações de Loura Santana et 

al. (2015). Considerando-se que o pico de glicose no sangue é antes do 50º dia 

(Kataota et al., 2013), e pretendeu-se estudar a cicatrização de feridas na 

hiperglicemia máxima, calculamos o experimento para começar 15 dias após o 

diagnóstico do diabetes e com final do último grupo no dia 21.  

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia com isoflurano 

(Vetfluorano®, Virbac, Brasil) por via inalatória, na dose de 1,25 cc/Kg de peso. Foi 

realizada tricotomia da região dorsal, com lâmina de barbear, seguindo-se então, a 
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antissepsia da pele por fricção com povidine-iodine e delimitação circular do campo 

cirúrgico esterilizado fenestrado. A ferida foi realizada com tesoura cirúrgica curva 

fina de 15 cm (Stark, Brasil), a partir da delimitação prévia da área de 10 mm de 

diâmetro com molde metálico e caneta hidrocor, e compreendeu toda a espessura 

da pele, que foi removida, preservando-se o plano muscular. A medida dos maiores 

diâmetros da ferida foi comprovada por meio de paquímetro.  

Após a cirurgia, os animais foram recolocados nas gaiolas limpas, sendo três 

animais em cada gaiola, com água e ração ad libitum. Como medicação analgésica 

pós-operatória foi utilizado o tramadol (Tramal®, Medley, Brasil), na dose única de 

20 mg/kg, via intramuscular. Os animais foram examinados diariamente, anotando-

se as condições da ferida e suas complicações nas fichas-protocolo. Em cada 

observação foi verificada a presença de crostas, secreções e cicatriz hipertrófica.  

Não foi utilizada antibioticoterapia no pós-operatório, uma vez que a própolis possui 

potencial antimicrobiano e o uso de antibiótico poderia alterar o perfil do infiltrado 

inflamatório, que foi um dos parâmetros avaliados no experimento. 

 

3.7  Laserterapia 

 

Executadas as feridas cirúrgicas, os animais dos grupos Laser (L) e Laser 

associado à Própolis (LP) foram submetidos à laserterapia, utilizando-se aparelho 

de Laser diodo (Kondortech – Bio Wave LLLT Dual, Brazil), com as características 

apresentadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Parâmetros do Laser utilizado 

Composição InGaAlP 

Potência 30 Mw 

Comprimento de onda 660 nm 

Modo de ação Contínuo 

Diâmetro da ponta 0,01 cm2 

Dose utilizada por aplicação 4 J/cm² 

Tempo de irradiação 2 min 40 seg 

Modo de aplicação sonda de irradiação perpendicular à área 

da ferida, a 0,5 cm da superfície 

 

As irradiações foram efetuadas no momento imediato após a cirurgia e em 

seguida a cada 24 horas, por seis dias, totalizando sete aplicações. No grupo LP, 
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a laserterapia precedeu a aplicação tópica da própolis, para evitar a interferência 

da solução na irradiação. 

 

3.8  Administração da própolis verde 

 

 Os animais dos grupos Própolis (P) e Laserterapia associada à Própolis (LP) 

foram submetidos a administrações tópicas de extrato alcoólico da própolis verde, 

que é produzida pelas abelhas a partir do arbusto alecrim-do-campo (Baccharis 

dracunculifolia), planta encontrada em várias regiões do Brasil (Vieira, 2008). Todas 

as amostras de extrato da própolis foram obtidas de um mesmo lote comercial, a 

partir da própolis verde (extrato seco mínimo de 11% p/v) e álcool neutro, produzido 

pela Apis Flora Industrial e Comercial Ltda. (Registro no Ministério da Agricultura – 

SIF/DIPOA sob o nº 0029/3733).  

A própolis foi aplicada imediatamente após a realização da ferida cirúrgica e 

reaplicada diariamente por seis dias, totalizando sete aplicações. A aplicação foi 

feita na forma de três gotas, aguardando-se 5 minutos para a secagem, garantindo-

se assim a permanência do produto sobre a ferida. 

 

3.9  Avaliação macroscópica do fechamento da ferida 

 

 A análise macroscópica das áreas das feridas cirúrgicas foi realizada no 

momento pós-cirúrgico (dia 0) e nos intervalos de 1, 3, 5, 7, 10, 14, 18, e 21 dias, 

através do registro fotográfico digital com câmera fixada em tripé à distância padrão 

de 34 cm da ferida cirúrgica e a seguir a planimetria digital. A imagem da fotografia 

digital da lesão foi importada para o software ImageJ (NIH, EUA) e o cálculo da 

área da ferida foi realizado após a delimitação da sua periferia pelo método 

POLILINE, com demarcação de todos os pontos da lesão. Uma régua milimetrada 

na borda da ferida foi utilizada como referência no processo, para obtenção das 

medidas digitais. A medida obtida da ferida (em µm2) no dia da cirurgia (D0) foi 

considerada como o padrão inicial e todas as medidas nos intervalos sucessivos 

foram calculadas proporcionalmente à medida inicial para determinação do 

percentual de fechamento de cada ferida (Galiano et al., 2004; Chung, Peplow, 

Baxter, 2010b). 
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3.10 Obtenção, processamento e análise dos espécimes teciduais 

 

Ao final do 7°, 14° e 21° dias os animais foram identificados, pesados e 

submetidos à aferição da glicemia.  Em seguida, foram submetidos à eutanásia com 

solução de lidocaína a 8 mg/Kg e tiopental sódico a 180 mg/Kg, via intraperitoneal. 

A comprovação da eutanásia foi feita pela ausência de reflexo palpebral, de 

movimentos torácicos e de batimentos cardíacos durante dois minutos. Em seguida 

foi realizada a remoção em bloco das amostras do tecido cicatricial, conservando-

se como referência uma margem de 5 mm a partir das bordas da ferida original (10 

mm de diâmetro). As carcaças foram encaminhadas para descarte, de acordo com 

o protocolo de descarte de material biológico do Centro de Biociências da UFRN. 

Os fragmentos destinados à histologia foram fixados em solução tamponada de 

formol a 10% (pH 7.4), por 24 horas. Após esse período, os espécimes foram 

processados rotineiramente, emblocados em parafina e submetidos a microtomia.  

 

3.10.1  Análise da intensidade do infiltrado inflamatório 

 

Cortes transversais de 5μm de espessura foram submetidos à coloração por 

Hematoxilina/Eosina e avaliadas de forma cega por dois examinadores calibrados 

para determinação do padrão do infiltrado inflamatório em cada espécime, 

atribuindo valores de acordo com os seguintes escores: ausente (0); leve (1); 

moderado (2); ou intenso (3), adaptado da metodologia descrita por Akkol et al. 

(2009).  

 

3.10.2  Avaliação do índice de reepitelização 

 

As mesmas lâminas coradas em Hematoxilina/Eosina foram também 

avaliadas para determinação semi-quantitativa do índice da reepitelização, a partir 

dos seguintes escores: ausente (0); mínima (1); focal (2); ampla (3); próxima a 

completa (4); e completa (5), seguindo a metodologia descrita por Iordanou et al. 

(2009).  
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3.10.3  Avaliação da relação Colágeno I/Colágeno III 

 

Cortes transversais de 5μm de espessura foram submetidos à coloração por 

Picrosirius Red e cinco campos de cada lâmina foram avaliados com ampliação de 

20x usando-se um microscópio com sistema de luz polarizada (Nikon Eclipse 

MA100) acoplado a uma câmera para captura de imagem (Nikon DS-Fi2) e do 

software de processamento e análise de imagens IMAGELAB (Imagelab, Brasil). 

Cada campo digitalizado representou uma resolução de 640 pontos na horizontal 

por 480 bits de cores (16 milhões de cores), correspondendo a uma área de 395 

µm de largura por 300 μm de altura na imagem real. Todas as imagens foram 

digitalizadas com o mesmo padrão de intensidade de luz do microscópio e altura 

do condensador. As áreas de colágeno foram então separadas na imagem usando-

se o seu padrão de birrefringência vermelho ou laranja para colágeno tipo I e verde 

ou verde-amarela para o colágeno tipo III , conforme descrito por Ram et al. (2016). 

As imagens foram avaliadas com o software Image J (NIH, USA), utilizando-se o 

plugin Threshold Colour para ober o percentual de colágeno por meio da análise de 

partículas automatizadas de acordo com seleção (matiz 0-35 para a cor vermelha - 

colágeno tipo I; e matiz 45-120 para a cor verde - colágeno tipo III) e posterior 

obtenção das medidas das áreas com base na cor. Os valores de saturação (0-

255) e brilho (5-225) foram padronizados para todas as imagens. Após 

quantificação de colágenos tipo I e tipo III em cada campo, a média para cada ferida 

foi calculada e registrada. Além disso, a proporção de colágeno I: III foi calculada 

para cada ferida dividindo a área corada em vermelho pela área corada em verde 

(μm2/μm2). 

 

3.10.4  Análise da expressão imuno-histoquímica de FGF-2 e VEGF 

 

A expressão de FGF-2 e VEGF foi avaliada em lâminas com cortes de 3 µm 

de espessura, que foram inicialmente desparafinados, reidratadas e lavados com 

0,3% de Triton X-100 em tampão de fosfato e a atividade da peroxidase endógena 

foi bloqueada com 3% de peróxido de hidrogênio. As secções teciduais foram 

incubadas durante a noite a 4 °C com anticorpos primários anti-FGF-2 (diluição 

1:400; Santa Cruz Biotechnology, USA) e anti-VEGF (diluição 1:400; Santa Cruz 

Biotechnology, USA). Os cortes foram então lavados com tampão de fosfato e 



31 

 

incubados com anticorpo secundário conjugado com estreptavidina-peroxidase 

(HRP) (Biocare Medical, Concord, CA, EUA) durante 30 min. A imunorreatividade 

para FGF-2 e VEGF foi visualizada através do kit de coloração colorimétrico 

TrekAvidin-HRP Label+ (Dako-Agilent Technologies, USA), seguindo as 

especificações do fabricante. Os cortes foram então digitalizados através do 

escâner de lâminas Pannoramic MIDI II (3D Histech, Hungary) e as áreas das 

imagens digitais foram selecionadas através do software Pannoramic Viewer 1.15.4 

for Windows (3D Histech, Hungary) e avaliadas através do software ImageJ (NIH, 

USA) com instalação do plugin IHC Profiler, de acordo com a metodologia descrita 

por Varghese et al. (2014). O plugin IHC Profiler que cria um perfil de análise de 

pixel por pixel da imagem digital e atribui uma pontuação em quatro níveis de 

imunomarcação das células (negativas; fracamente positivas; positivas; e 

fortemente positivas). A metodologia permite a obtenção de um escore automático, 

usando um logarítimo matemático de acordo com o padrão dominante de 

imunorreatividade das células para o anticorpo avaliado: (0) negativo; (1) 

fracamente positivo; (2) positivo; e (3) fortemente positivo.   

 

3.11 Análise Estatística  

 

Como os dados quantitativos obtidos nos diferentes intervalos e grupos não 

apresentaram distribuição normal, foram submetidos a testes não paramétricos 

através do software GraphPad Prism® 6.0 (GraphPad Software Inc., USA), 

considerando-se um intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Para comparação dos 

dados entre os cinco grupos e entre os intervalos dos grupos foi utilizado o teste de 

Kruskall-Wallis. Quando foi identificada diferença estatística no grupo, os dados 

foram submetidos ao teste de Mann-Whitney para identificação entre os pares. 
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4 ARTIGO 

 

Nas normas do periódico EXPERIMENTAL DERMATOLOGY (Impact Factor/JCR 

2016: 2.679)  

 

 

EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DE LASERTERAPIA E PRÓPOLIS NA 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS EM RATOS DIABÉTICOS 

 

EFFECT OF ASSOCIATION OF LASER THERAPY AND PROPOLIS ON SKIN 

WOUND HEALING IN DIABETIC RATS 

 

 

Resumo 

 

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da associação da laserterapia de baixa 

intensidade e da administração tópica de própolis verde em um modelo de ferida 

cutânea em ratos Wistar machos com diabetes induzida por estreptozotocina. 

Feridas cirúrgicas foram realizadas no dorso dos animais (n=90), que foram 

distribuídos em cinco grupos: (N) normoglicêmicos (não induzidos), sem terapia; 

(C) controle diabético, sem terapia; (L) submetidos à laserterapia de baixa 

intensidade (660 nm, 30 mW, 4 J/cm2); (P) submetidos à administração tópica de 

própolis verde (extrato alcoólico a 30%); e (LP) submetidos à combinação de 

laserterapia com administração tópica de própolis verde. Os tratamentos foram 

aplicados no momento cirúrgico e a cada 24 horas, por 6 dias. As áreas cirúrgicas 

foram avaliadas macroscopicamente para avaliação da área de fechamento da 

ferida e as análises histológicas foram realizadas em 7, 14 e 21 dias por H/E e 

Picrosirius red, para avaliação da reepitelização, intensidade do infiltrado 

inflamatório e formação e organização de colágeno, além da imunomarcação para 

FGF-2 e VEGF. A avaliação macroscópica da área da ferida mostrou que os três 

grupos tratados (L, P e LP) exibiram uma aceleração da retração da ferida em 

relação ao grupo C (p<0,001) a partir do 3º até o 14º dia, com resultado semelhante 

ao grupo N. O grupo LP apresentou um melhor resultado em relação aos demais 

(p<0,05) a partir do 5º dia. A análise histológica mostrou que os grupos tratados 
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exibiram maiores índices de reepitelização, especialmente nos grupos L e LP, e 

também menores índices de inflamação, com destaque para os grupos LP e P. No 

7ª dia o grupo LP exibiu maior razão colágeno I/III do que o grupo C (p<0.05) e no 

14º dia o grupo L apresentou a maior proporção dos grupos tratados (p<0,01). Os 

três grupos tratados exibiram menor expressão de FGF-2 e VEGF em comparação 

com os grupos N e C, especialmente o grupo LP (p<0,05). Em conjunto, os 

resultados do presente trabalho permitem concluir que a associação da laserterapia 

com a aplicação tópica de própolis acelera o processo e a qualidade do reparo no 

modelo animal de diabetes estudado. 

 

Palavras chave: Diabetes mellitus; cicatrização; laserterapia; própolis. 

 

 

Introdução 

 

As feridas cutâneas são injúrias mecânicas, químicas ou térmicas que 

promovem alterações na integridade da pele. Nestas situações, vias de cicatrização 

adequadas precisam ser ativadas para promover a restauração da continuidade 

anatômica e das funções cutâneas (Reinke, Song, 2012). A resposta à lesão 

cutânea inicia com a homeostase e ocorre em três estágios distintos e sobrepostos: 

inflamação, proliferação e remodelação (Gurtner et al., 2008). A capacidade de 

transição para a próxima fase pode determinar se uma ferida cura adequadamente 

e este processo sofre influência negativa de fatores como  hipóxia, distúrbios 

nutricionais e endócrinos - como o diabetes mellitus (Childs, Murthy, 2017).  

O diabetes mellitus (DM) abrange um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que compartilham o fenótipo da hiperglicemia e que representa um 

desafio para os sistemas de saúde, tendo sido responsável por seis milhões de 

mortes em 2015. Estima-se que os países gastam no tratamento do DM e o 

gerenciamento de suas complicações entre 5 a 20% de seus custos totais para a 

saúde (Makrantonaki et al., 2016).  

Na pele, os achados associados ao DM ocorrem principalmente devido à 

glicação não enzimática de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos pelo aumento dos 

níveis de glicose, levando à formação de produtos finais de glicação avançada 

(AGEs) (Makrantonaki et al., 2016). Os distúrbios de cicatrização – um dos mais 
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importantes problemas clínicos da doença – estão relacionados ao atraso no início 

da reação inflamatória e sua persistência prolongada. Outros fatores associados 

são: a diminuição da angiogênese; a alteração na proliferação de queratinócitos, 

fibroblastos e células endoteliais - associada a eventos apoptóticos; a diminuição 

da migração de fibroblastos; defeitos na deposição de colágeno; e diminuição da 

produção de fatores de crescimento (Deveci et al., 2005). 

Os modelos animais são cada vez mais utilizados para elucidar os 

mecanismos subjacentes ao DM tipo 1 e tipo 2. A indução química do diabetes em 

roedores, por drogas como a estreptotocina (STZ), fornece um modelo de DM 

simples e relativamente barato e permite identificar e refinar novos tratamentos 

(King, 2012).  

Os compostos naturais têm sido utilizados no tratamento de feridas cutâneas 

por muitos anos devido às suas atividades terapêuticas, incluindo propriedades 

anti-inflamatórias, antimicrobianas e como estimulantes celulares. A própolis tem 

sido bastante utilizada na dermatologia, principalmente para cicatrização de feridas, 

tratamento de queimaduras e úlceras externas, redução do tempo de cicatrização, 

aumento de contração da ferida e aceleração do reparo tecidual. (Pereira, Bártolo, 

2016).  

A laserterapia também tem se destacado como um agente promotor da 

aceleração do reparo de feridas cutâneas por seus efeitos bioestimulantes (Loreti 

et al., 2015). Dentre estes, destacam-se: a indução da atividade mitótica das células 

epiteliais, contribuindo para a aceleração do processo de reepitalização; estímulo à 

mitose de fibroblastos e aumento da síntese de colágeno; a inibição secretória de 

alguns mediadores químicos, reduzindo a atividade inflamatória; a modificação da 

densidade capilar; e o estímulo à microcirculação local (Silveira et al., 2011). 

O possível efeito positivo da associação da laserterapia com a administração 

da própolis verde na aceleração do reparo tecidual em animais diabéticos ainda 

não foi encontrado na literatura corrente e foi a justificativa principal do presente 

trabalho. Espera-se que os resultados possam subsidiar futuros estudos clínicos, 

visando o estabelecimento de uma terapia mais efetiva para as feridas cutâneas e 

consequente melhoria da qualidade de vida de portadores do diabetes mellitus. 
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Métodos 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o Parecer 036/2015. A 

amostra foi composta por 90 (noventa) ratos machos (Rattus norvegicus albinus) 

da linhagem Wistar, com quatro meses de idade e peso corpóreo variando entre 

300 e 350 gramas. Os animais foram mantidos em ambiente com fotoperíodo (claro 

e escuro) controlado de 12 horas, temperatura de 22 a 23ºC, umidade controlada e 

com ruídos mínimos. Os animais tiveram acesso ad libitum à água e ração sólida 

Presence (Purina, Brasil), exceto em dois períodos: antes dos procedimentos de 

indução do DM e antes da mensuração da glicemia, quando eram mantidos em 

jejum (≥ 12 horas). 

Os animais foram divididos em cinco grupos (n=18 cada), de acordo com 

indução ou não do DM e o tratamento adotado após a intervenção cirúrgica: 

Normoglicêmico (N) – não diabético, sem terapia complementar; Controle (C) – 

diabético, sem terapia complementar; Laserterapia (L) - diabético, irradiado com 

laser de baixa potência; Própolis (P) - diabético, submetido à administração tópica 

de própolis; e Laserterapia + Própolis (LP) - diabético, submetido à irradiação com 

laser de baixa potência associada à administração tópica de própolis.  

Para indução do diabetes (grupos C, L, P e LP) os animais foram submetidos 

a jejum prévio por um período de 12 horas, pois nessas condições tornam-se mais 

susceptíveis ao diabetes. Os animais foram anestesiados com isoflurano 

(Vetfluorano®, Virbac, Brasil) por via inalatória, na dose de 1,25 cc/Kg de peso e 

posicionados em decúbito dorsal. O DM tipo 1 foi induzido através de injeção 

intraperitoneal de estreptozotocina (Cayman Chemical, USA), na dose única de 40 

mg/Kg de peso corporal, diluída em tampão citrato (10 mmol/L, pH 4.5).  

Para constatar o quadro de DM, a glicemia foi verificada: (i) antes da indução 

ao DM; (ii) 5 dias após a indução, sendo removidos do estudo os animais com 

glicemia inferior a 220 mg/dL; (iii) no 20º dia após a indução, para confirmação da 

permanência do DM e início dos experimentos; e (iv) no dia da eutanásia, para 

avaliar qualquer processo de reversão do DM. As verificações foram feitas com 

sangue da veia da cauda do animal em jejum (12 horas) e leitura aparelho Accu 

Chek Active (Roche, Suíça). Foram considerados diabéticos os animais com 

glicemia em jejum igual ou superior a 220 mg/dL (de Loura Santana et al., 2015). 
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Outros sinais clínicos importantes, como poliúria e polidipsia, foram avaliados com 

o objetivo de auxiliar no diagnóstico do diabetes. Os animais do grupo N 

(normoglicêmico) foram submetidos à verificação da glicemia nos mesmos 

intervalos que os diabéticos. 

Nos grupos dos animais diabéticos, as feridas cirúrgicas foram realizadas 15 

dias após a confirmação do DM, seguindo as recomendações de Loura Santana et 

al. (2015). Considerando-se que o pico de glicose no sangue é antes do 50º dia 

(Kataota et al., 2013), e pretendeu-se estudar a cicatrização de feridas na 

hiperglicemia máxima, calculamos o experimento para começar 15 dias após o 

diagnóstico do diabetes e com final do último grupo no dia 21.  

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia com isoflurano 

(Vetfluorano®, Virbac, Brasil) por via inalatória, na dose de 1,25 cc/Kg de peso. Foi 

realizada tricotomia da região dorsal, com lâmina de barbear, seguindo-se então, a 

antissepsia da pele por fricção com povidine-iodine e delimitação circular do campo 

cirúrgico esterilizado fenestrado. A ferida foi realizada com tesoura cirúrgica curva 

fina de 15 cm (Stark, Brasil), a partir da delimitação prévia da área de 10 mm de 

diâmetro, e compreendeu toda a espessura da pele, que foi removida, preservando-

se o plano muscular. A medida dos maiores diâmetros da ferida foi comprovada por 

meio de paquímetro.  

Após a cirurgia, os animais foram recolocados nas gaiolas limpas, sendo três 

animais em cada gaiola, com água e ração ad libitum. Como medicação analgésica 

pós-operatória foi utilizado o tramadol (Tramal®, Medley, Brasil), na dose única de 

20 mg/kg, via intramuscular. Os animais foram examinados diariamente, anotando-

se as condições da ferida e suas complicações nas fichas-protocolo. Em cada 

observação foi verificada a presença de crostas, secreções e cicatriz hipertrófica.  

Não foi utilizada antibioticoterapia no pós-operatório, uma vez que a própolis possui 

potencial antimicrobiano e o uso de antibiótico poderia alterar o perfil do infiltrado 

inflamatório, que foi um dos parâmetros avaliados no experimento. 

Executadas as feridas cirúrgicas, os animais dos grupos Laser (L) e Laser 

associado à Própolis (LP) foram submetidos à laserterapia, utilizando-se aparelho 

de Laser diodo InGaAlP (Kondortech – Bio Wave LLLT Dual, Brazil), com as 

seguintes características: potência de 30 Mw; comprimento de onda de 660 nm; 

modo de ação contínuo; diâmetro da ponta de 0,01 cm2; densidade de energia de 

4 J/cm² (totalizando 28 J/cm2); tempo de irradiação de 2 minutos e 40 segundos. 
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As aplicações foram efetuadas com sonda de irradiação perpendicular à área da 

ferida, a 0,5 cm da superfície, no momento imediato após a cirurgia e em seguida 

a cada 24 horas, por seis dias, totalizando sete irradiações. No grupo LP, a 

laserterapia precedeu a aplicação tópica da própolis, para evitar a interferência da 

solução na irradiação. 

Os animais dos grupos Própolis (P) e Laserterapia associada à Própolis (LP) 

foram submetidos a administrações tópicas de extrato alcoólico da própolis verde, 

que é produzida pelas abelhas a partir do arbusto alecrim-do-campo (Baccharis 

dracunculifolia), planta encontrada em várias regiões do Brasil (Vieira, 2008). Todas 

as amostras de extrato da própolis foram obtidas de um mesmo lote comercial, a 

partir da própolis verde (extrato seco mínimo de 11% p/v) e álcool neutro, produzido 

pela Apis Flora Industrial e Comercial Ltda. (Registro no Ministério da Agricultura – 

SIF/DIPOA sob o nº 0029/3733).  A própolis foi aplicada imediatamente após a 

realização da ferida cirúrgica e reaplicada diariamente por seis dias, totalizando 

sete aplicações. A aplicação foi feita na forma de três gotas, aguardando-se 5 

minutos para a secagem, garantindo-se assim a permanência do produto sobre a 

ferida. 

A análise macroscópica da área das feridas cirúrgicas foi realizada no 

momento pós-cirúrgico (dia 0) e nos intervalos de 1, 3, 5, 7, 10, 14, 18, e 21 dias, 

através do registro fotográfico digital com câmera fixada em tripé à distância padrão 

de 34 cm da ferida cirúrgica e a seguir a planimetria digital. A imagem da fotografia 

digital da lesão foi importada para o software ImageJ (NIH, EUA) e o cálculo da 

área da ferida foi realizado após a delimitação da sua periferia pelo método 

POLILINE, com demarcação de todos os pontos da lesão. Uma régua milimetrada 

na borda da ferida foi utilizada como referência no processo, para obtenção das 

medidas digitais. A medida obtida da ferida (em µm2) no dia da cirurgia (D0) foi 

considerado como o padrão inicial e todas as medidas nos intervalos sucessivos 

foram calculadas proporcionalmente à medida inicial para determinação do 

percentual de fechamento de cada ferida (Galiano et al., 2004; Chung, Peplow, 

Baxter, 2010b). 

Ao final do 7°, 14° e 21° dias os animais foram identificados, pesados e 

submetidos à aferição da glicemia.  Em seguida, foram submetidos à eutanásia com 

solução de lidocaína a 8 mg/Kg e tiopental sódico a 180 mg/Kg, via intraperitoneal. 

A comprovação da eutanásia foi feita pela ausência de reflexo palpebral, de 
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movimentos torácicos e de batimentos cardíacos durante dois minutos. Em seguida 

foi realizada a remoção em bloco das amostras do tecido cicatricial, conservando-

se como referência uma margem de 5 mm a partir das bordas da ferida original (10 

mm de diâmetro). As carcaças foram encaminhadas para descarte, de acordo com 

o protocolo de descarte de material biológico do Centro de Biociências da UFRN.  

Os fragmentos destinados à histologia foram fixados em solução tamponada 

de formol a 10% (pH 7.4), por 24 horas. Após esse período, os espécimes foram 

processados rotineiramente, emblocados em parafina e submetidos a microtomia.  

Cortes transversais de 5 μm de espessura foram submetidos à coloração por 

Hematoxilina/Eosina e avaliadas para determinação semi-quantitativa do padrão do 

infiltrado inflamatório em cada espécime, utilizando-se os seguintes escores: 

ausente (0); leve (1); moderado (2); ou intenso (3), conforme descrito por Akkol et 

al. (2009). Nas mesmas lâminas também foi realizada a determinação semi-

quantitativa do índice da reepitelização, a partir dos seguintes escores: ausente (0); 

mínima (1); focal (2); ampla (3); próxima a completa (4); e completa (5), conforme 

descrito por Iordanou et al (2009).  

Cortes transversais de 5 μm de espessura foram submetidos à coloração por 

Picrosirius Red e cinco campos de cada lâmina foram avaliados com 

o software Image J (NIH, USA) Utilizando-se o plugin Threshold Colour, foram 

obtidos os percentuais de colágeno I e II por meio da análise de partículas 

automatizadas de acordo com seleção (matiz 0-35 para a cor vermelha - colágeno 

tipo I; e matiz 45-120 para a cor verde - colágeno tipo III), procedendo-se a obtenção 

das medidas das áreas com base na cor (Ram et al., 2016). Após quantificação de 

colágenos tipo I e tipo III em cada campo, a média para cada ferida foi calculada e 

registrada. Além disso, a proporção de colágeno I: III foi calculada para cada ferida 

dividindo a área corada em vermelho pela área corada em verde (μm2/μm2). 

A expressão de FGF-2 e VEGF foi avaliada em lâminas com cortes de 3 µm 

de espessura, que foram inicialmente desparafinados, reidratadas e lavados com 

0,3% de Triton X-100 em tampão de fosfato e a atividade da peroxidase endógena 

foi bloqueada com 3% de peróxido de hidrogênio. As secções teciduais foram 

incubadas durante a noite a 4 °C com anticorpos primários anti-FGF-2 (diluição 

1:400; Santa Cruz Biotechnology, USA) e anti-VEGF (diluição 1:400; Santa Cruz 

Biotechnology, USA). Os cortes foram então lavados com tampão de fosfato e 

incubados com anticorpo secundário conjugado com estreptavidina-peroxidase 
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(HRP) (Biocare Medical, Concord, CA, EUA) durante 30 min. A imunorreatividade 

para FGF-2 e VEGF foi visualizada através do kit de coloração colorimétrico 

TrekAvidin-HRP Label+ (Dako-Agilent Technologies, USA), seguindo as 

especificações do fabricante. Os cortes foram então digitalizados através do 

escâner de lâminas Pannoramic MIDI II (3D Histech, Hungary) e as áreas das 

imagens digitais foram selecionadas através do software Pannoramic Viewer 1.15.4 

for Windows (3D Histech, Hungary) e avaliadas através do software ImageJ (NIH, 

USA) com instalação do plugin IHC Profiler, de acordo com a metodologia descrita 

por Varghese et al. (2014). A metodologia permite a obtenção de um escore 

automático, usando um logarítimo matemático de acordo com o padrão dominante 

de imunorreatividade das células para o anticorpo avaliado: (0) negativo; (1) 

fracamente positivo; (2) positivo; e (3) fortemente positivo.   

Como os dados quantitativos obtidos nos diferentes intervalos e grupos não 

apresentaram distribuição normal, foram submetidos a testes não paramétricos 

através do software GraphPad Prism® 6.0 (GraphPad Software Inc., USA), 

considerando-se um intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Para comparação dos 

dados entre os cinco grupos e entre os intervalos dos grupos foi utilizado o teste de 

Kruskall-Wallis. Quando foi identificada diferença estatística no grupo, os dados 

foram submetidos ao teste de Mann-Whitney para identificação entre os pares. 
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Resultados 

 

Na avaliação macroscópica das áreas das feridas foi possível observar que 

todos os grupos exibiram fechamento progressivo ao longo do experimento 

(Figuras 1 e 2). No 18º dia todas as feridas encontravam-se fechadas, porém no 

grupo C as lesões apresentavam um aspecto clínico da área de cicatriz maior e 

mais delgada do que nos demais grupos. As feridas não apresentaram sinais 

clínicos de edema, infecção ou outras intercorrências ao longo do experimento. 

 

 

Figura 1. Aspecto macroscópico das feridas cutâneas nos grupos estudados, com retração 
progressiva das lesões ao longo do experimento. D: dia (intervalo experimental); N: 
normoglicêmico; C: diabético controle (não tratado); L: diabético tratado com laserterapia; 
P: diabético tratado com aplicação tópica de própolis; LP: diabético tratado com 
laserterapia associada a aplicação tópica de própolis. 
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Figura 2. Curva obtida a partir das médias de fechamento das áreas das feridas cutâneas 
nos grupos estudados ao longo do experimento. Observa-se um padrão crescente de 
fechamento da ferida, exceto no primeiro intervalo de observação (D1), quando todos os 
grupos apresentaram uma expansão da área da lesão em relação ao momento cirúrgico 
(D0), especialmente o grupo N.  

 

A análise estatística dos dados mostrou que os três grupos diabéticos 

submetidos a procedimentos terapêuticos (L, P e LP) exibiram uma aceleração do 

fechamento da ferida em relação ao grupo C (p<0,05) a partir do 3º até o 14º dia, 

com resultado semelhante ao grupo N (Figura 3). O grupo LP apresentou um melhor 

resultado em relação aos demais (p<0,001) a partir do 5º dia. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos a partir do 18º dia. 

 

 

Figura 3. Índices do fechamento das feridas cutâneas nos grupos estudados ao longo do 
experimento. Os dados estão expressos em média ± erro padrão da média. Letras 
representam diferença estatisticamente significativas em relação ao grupo C (controle 
diabético não tratado); a: p<0,05; b: p<0,01; c: p<0,001; d: p<0,0001. # representa 
diferença significativa com os demais grupos tratados (p<0,05). (Teste de Mann-Whitney). 

Período de observação (dias) 

Período de observação (dias) 
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No intervalo de 7 dias, a análise histológica mostrou tecido de granulação 

preenchendo a área da ferida em todos os grupos, sendo este marcadamente mais 

celularizado (fibroblastos), mais colagenizado e menos vascularizado nos grupos 

tratados (L, P e LP) em comparação com o grupo C (Figura 4). Os tratamentos 

utilizados reduziram a evidência morfológica de infiltrado inflamatório nas feridas 

dos animais diabéticos, o que foi confirmado a partir da análise dos escores obtidos, 

onde foi possível evidenciar valores significativamente menores (p<0,05) nos 

grupos LP (em 7 e 14 dias) e P (em 7 dias) do que no grupo controle. No intervalo 

de 21 dias não houve diferença significativa na média dos escores de inflamação 

entre os grupos. 

 

 

Figura 4. (A-E) - Fotomicrografias das feridas cutâneas nos grupos no intervalo de 7 dias. 
(A) grupo N: normoglicêmico; (B) grupo C: diabético controle (não tratado); (C) grupo L: 
diabético tratado com laserterapia; (D) grupo P: diabético tratado com aplicação tópica de 
própolis; (E) grupo LP: diabético tratado com laserterapia associada a aplicação tópica de 
própolis. Os grupos tratados exibem maior celularidade e colagenização e menor 
vascularização e infiltrado inflamatório menos exuberante. (Coloração de 
Hematoxilina/Eosina; barra: 100 µm). (F): médias (± desvio-padrão) dos escores do 
infiltrado inflamatório nos diferentes grupos. Os grupos LP e P exibiram menores escores 
de inflamação, com diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo C 
(*p<0,05, teste de Mann-Whitney).  

 

 

No intervalo de 14 dias, as feridas do grupo C exibiram a formação de uma 

cicatriz fibrosa imatura, apresentando grande quantidade de células fusiformes, 

infiltrado inflamatório crônico persistente e um componente vascular ainda pouco 
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organizado. Já nos grupos tratados havia maior maturação da ferida, um infiltrado 

inflamatório mononuclear discreto e vasos sanguíneos mais bem organizados 

(Figura 5). As fibras colágenas no grupo C apresentavam-se em sua maioria 

delgadas e dispostas paralelamente, enquanto os demais grupos exibiam fibras 

mais espessas. A epiderme apresentava-se restaurada e bem queratinizada na 

maior porção das lesões, sendo mais espessa nos grupos L e LP, seguindo-se o 

grupo N e com menor espessura no grupo P. No grupo L a epiderme apresentava-

se fortemente queratinizada. Observou-se ainda a persistência de áreas focais de 

ulceração em alguns espécimes do grupo C (Figura 7). 

 

 

Figura 5. (A-E): Fotomicrografias das feridas cutâneas nos grupos estudados no intervalo 
de 14 dias. (A) grupo N; (B) grupo C; (C) grupo L; (D) grupo P; (E) grupo LP. Comparados 
aos demais, o grupo C exibe maior quantidade de fibroblastos e células inflamatórias e 
capilares menos organizados (Coloração de Hematoxilina/Eosina; barra: 100 µm). (F): 
médias (± desvio-padrão) dos escores do infiltrado inflamatório nos diferentes grupos. O 
grupo LP apresenta menor componente inflamatório, com diferença estatisticamente 
significativa em relação ao grupo C (p<0,05, teste de Mann-Whitney). 

 
 

A análise histológica das feridas mostrou que os grupos de animais 

diabéticos que foram submetidos a tratamentos (L, P e LP) tiveram um índice de 

reepitelização mais alto ao longo do experimento (Figuras 6 e 7), porém diferença 

estatística significativa nos escores somente foi encontrada no 7º dia, entre o grupo 

LP e o C (p<0,05). Em relação à medida do epitélio neoformado, os grupos L e LP 

foram os que apresentaram epitélio mais espesso – inclusive em comparação com 
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o grupo N –, com reorganização completa das camadas epiteliais em toda a 

extensão da ferida e deposição intensa a moderada de queratina já no 14º dia. Já 

no grupo P, apesar da maioria das feridas apresentarem completa integridade 

epitelial também no 14º dia, observou-se que o epitélio apresentava uma espessura 

menor do que o grupo N e em algumas áreas menor até do que a espessura do 

epitélio no grupo C.  

 

 

 

Figura 6. (A-E): Fotomicrografias das superfícies das feridas cutâneas no intervalo de 7 
dias. (A) grupo N: normoglicêmico; (B) grupo C: diabético controle (não tratado); (C) grupo 
L: diabético tratado com laserterapia; (D) grupo P: diabético tratado com aplicação tópica 
de própolis; (E) grupo LP: diabético tratado com laserterapia associada a aplicação tópica 
de própolis. O grupo LP foi o que apresentou maior neoformação epitelial neste intervalo 
(Coloração de Hematoxilina/Eosina; barra: 200 µm). (F): médias (± desvio-padrão) dos 
escores de reepitelização nos diferentes grupos; asterisco representa diferença 
estatisticamente significativa em relação ao grupo C (*p<0,05; teste de Mann-Whitney).  
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Figura 7. (A-E): Fotomicrografias das feridas cutâneas nos grupos estudados no intervalo 
de 14 dias. (A) grupo N; (B) grupo C; (C) grupo L; (D) grupo P; (E) grupo LP. Observa-se 
um epitélio íntegro em todos os grupos, com exceção do grupo B. O epitélio apresenta-se 
mais espesso nos grupos L e LP do que nos demais grupos. Apesar de íntegro em toda a 
sua extensão, o epitélio no grupo P apresenta-se menos espesso do que nos demais 
grupos experimentais (Coloração de Hematoxilina/Eosina; barra: 200 µm). (F): médias (± 
desvio-padrão) dos escores de reepitelização nos diferentes grupos, sem diferenças 
estatísticas significativas neste intervalo.   

 

 

 

No intervalo de 21 dias observou-se que todos os grupos apresentaram 

reepitelização completa (Figura 8). Os grupos L e LP exibiram epitélio mais espesso 

e bem queratinizado, enquanto o grupo P exibiu epitélio mais delgado. O grupo C 

apresentou a derme mais delgada e uma área de cicatriz mais ampla. Comparados 

aos demais grupos diabéticos, o LP apresentou áreas de cicatriz mais curta e derme 

mais espessa, com matriz mais organizada. 
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Figura 8. (A-E): Fotomicrografias das feridas cutâneas nos grupos estudados no intervalo 
de 21 dias. (A) grupo N; (B) grupo C; (C) grupo L; (D) grupo P; (E) grupo LP. Observa-se 
um epitélio íntegro em todos os grupos, sendo mais espesso nos grupos L e LP do que nos 
demais grupos. (Coloração de Hematoxilina/Eosina; barra: 200 µm). 
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A análise das lâminas coradas em Picrosirius red e capturadas sob luz 

polarizada demonstrou que no 7º dia o grupo C apresentou uma rede reticular de 

fibrilas curtas e delgadas, sendo grande quantidade destas com birrefringência 

esverdeada compatível com colágeno tipo III (Figura 9). Os espaços interfibrilares 

se mostraram abundantes e volumosos, indicando reduzida compactação do 

colágeno depositado. Nos demais grupos (N, L, P e LP), havia mistura de fibras de 

colágeno tipo III (com birrefringência esverdeada) e tipo I (com birrefringência 

amarelo-ouro). As fibras eram mais longas e mais compactas, com aparência 

ondulada e disposição bimodal, às vezes paralela ou reticular. Os espaços 

interfibrilares foram notavelmente reduzidos. Com relação à proporção colágeno 

I/III observou-se no 7ª dia valores maiores no grupo LP em relação ao grupo C 

(p<0.05), assemelhando-se ao grupo N.  

 

 

Figura 9. (A–E): fotomicrografias de cortes histológicos dos diversos grupos no intervalo 
de 7 dias, corados em Picrosirius red e observados sob luz polarizada. (A) grupo N: 
normoglicêmico; (B) grupo C: diabético controle (não tratado); (C) grupo L: diabético tratado 
com laserterapia; (D) grupo P: diabético tratado com aplicação tópica de própolis; (E) grupo 
LP: diabético tratado com laserterapia associada a aplicação tópica de própolis. (F): médias 
(± desvio-padrão) da razão Colágeno I/Colágeno III nos diferentes grupos; asteriscos 
representam diferenças estatisticamente significativas em relação ao grupo C (diabético 
controle, não tratado): *p<0,05; ***p<0,001; teste de Mann-Whitney. (Picrosirius red/luz 
polarizada; magnificação original, 200×). 
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No 14º dia (Figura 10), observou-se uma transição das fibrilas de colágeno 

tipo III para colágeno tipo I, com birrefringência amarela e avermelhada mais 

evidente no grupo L, enquanto a predominância de colágeno I persistia no grupo C. 

As fibras colágenas eram espessas e organizadas de forma mais compacta, 

apresentando distribuição densa e com redução notável dos espaços interfibrilares. 

A colagenização foi mais densa no fundo e nas margens do que no centro das 

feridas. As fibras colágenas observadas nos grupos tratados eram 

consideravelmente mais longas e espessas do que aquelas do grupo C. 

Considerando-se a razão entre colágeno I e colágeno III, o grupo L apresentou a 

maior proporção dos grupos tratados, aproximando-se dos resultados do grupo N 

e com diferença estatística para os demais grupos experimentais (p<0.01).  

 

 

Figura 10. (A–E): fotomicrografias de cortes histológicos dos diversos grupos no intervalo 
de 14 dias, corados em Picrossirius red e observados sob luz polarizada. (A) grupo N; (B) 
grupo C; (C) grupo L; (D) grupo P; (E) grupo LP.  (F): médias (± desvio-padrão) da razão 
Colágeno I/Colágeno III nos diferentes grupos; asteriscos representam diferenças 
estatisticamente significativas em relação ao grupo C (diabético controle, não tratado): 
**p<0,01; ***p<0,0001; teste de Mann-Whitney. # representa diferença significativa em 
relação aos demais grupos tratados (p<0.01). (Picrosirius red/luz polarizada; magnificação 
original, 200×). 

 

 

No intervalo de 21 dias as fibras do grupo C apresentavam-se delgadas, 

paralelas e pouco entrelaçadas, com mistura de colágeno I e III (Figura 11). No 

grupo L os feixes eram mais espessos nos grupos P e LP havia formação de feixes 

predominantemente entrelaçados, porém com presença de maior proporção de 
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fibras de colágeno III neste último grupo. A análise dos dados da quantificação do 

colágeno mostrou que não houve diferença na proporção colágeno I/III entre os 

grupos no intervalo de 21 dias.  

 

Figura 11. (A–E): fotomicrografias de cortes histológicos dos diversos grupos no intervalo 
de 21 dias, corados em Picrosirius red e observados sob luz polarizada. (A) grupo N; (B) 
grupo C; (C) grupo L; (D) grupo P; (E) grupo LP. (F): médias (± desvio-padrão) da razão 
Colágeno I/Colágeno III nos diferentes grupos; não houve diferença estatisticamente 
significativa em relação ao grupo C (diabético controle, não tratado). (Picrossirius red/luz 
polarizada; magnificação original, 200×). 

 

 

A Figura 12 mostra os índices de marcação do FGF-2 nas feridas ao longo 

do experimento. No intervalo de 7 dias houve diminuição marcante da expressão 

deste fator nas células dos grupos P e LP, com diferença estatística significativa 

para os demais grupos (p<0,001). No intervalo de 14 dias houve redução 

significativa da expressão do FGF-2 no grupo L em relação aos demais grupos 

(p<0,0001). Já no 21º dia, a redução mais marcante da expressão aconteceu no 

grupo LP (p<0,0001), porém também houve menor expressão no grupo L (p<0,05) 

em relação aos demais grupos experimentais. 
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Figura 12. Escores de marcação para FGF-2 nos diferentes grupos ao longo do 
experimento. 
 
 

 A avaliação dos escores de marcação para o VEGF mostrou uma 

downregulação da expressão imuno-histoquímica deste antígeno nos grupos 

diabéticos que tiveram a ferida tratada (Figura 13). No intervalo de 7 dias, os grupos 

LP e P tiveram uma expressão de VEGF significativamente menor em relação aos 

demais grupos (p<0,05). No intervalo de 14 dias, a expressão continuou menor em 

LP, porém houve uma queda mais acentuada no grupo L (p<0,001) em comparação 

aos demais grupos. No dia 21, todas as feridas do LP tiveram escore 0 para VEGF, 

mostrando um forte predomínio do padrão negativo de marcação nas células deste 

grupo e o diferenciando dos demais grupos do experimento (p<0.0001). 

 

 

Figura 13. Escores de marcação para FGF-2 nos diferentes grupos ao longo do 
experimento. 
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Discussão 

 

O Diabetes mellitus (DM) representa um sério problema clínico para o 

paciente e para os serviços de saúde, pela complexidade dos achados clínicos que 

podem ser encontrados como consequência desta condição (WHO, 2016). No DM, 

a pele em especial sofre os efeitos do acúmulo de produtos finais de glicação 

avançada (AGEs), incluindo a diminuição da viabilidade e migração de 

queratinócitos, a redução da capacidade de proliferação dos fibroblastos dérmicos 

e alterações na MEC (Makrantonaki et al., 2016). O reparo de feridas cutâneas em 

pacientes diabéticos torna-se mais crítico, já que há dificuldade cicatricial 

relacionada ao atraso no início da reação inflamatória e sua permanência por maior 

tempo (Deveci et al., 2005). Em lesões cutâneas produzidas cirurgicamente, o DM 

em geral causa diminuição do fechamento epitelial e da reepitelização, sem um 

efeito tão considerável na contração da ferida (McLennan et al., 2008).  

A possibilidade de acelerar a cicatrização e o fechamento de lesões 

cutâneas, empregando recursos químico-medicamentosos ou físicos, tem sido 

objeto de inúmeras pesquisas (Zielins et al., 2014; Childs, Murthy, 2017). O uso de 

produtos naturais como a própolis e da irradiação pelo laser de baixa intensidade 

(LLLT) é relatado no tratamento de lesões cutâneas, todavia este é o primeiro 

trabalho a associar a laserterapia em doses fracionadas de 4 J/cm2 com a aplicação 

tópica de extrato etanólico de própolis verde em animais com diabete induzida.  

Com o aperfeiçoamento dos modelos animais de DM, a complexidade da 

etiopatogenia das lesões cutâneas e dos mecanismos terapêuticos podem ser 

melhor explorados (King, 2012). A opção pelo uso de ratos com DM induzido por 

estreptozotocina no presente estudo deveu-se ao fato deste modelo ser 

relativamente prático, eficiente e com menor custo do que os animais 

geneticamente modificados. 

Com a vantagem de ser não-invasiva, a abrangência das aplicações do 

laser de baixa potência é ampla, variando da analgesia à indução do reparo de 

feridas (De Freitas, Harblin, 2016). Todavia, para se atingir o sucesso clínico é 

necessário estabelecer alguns parâmetros específicos para cada tipo de tecido e/ou 

lesão, com destaque para o comprimento de onda, a potência do feixe, a densidade 

de energia (dose) aplicada, a frequência da aplicação (Gal et al, 2009). 
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A laserterapia tem se destacado como um agente promotor da aceleração 

do reparo de feridas cutâneas por seus efeitos bioestimulatórios. Estudos in vivo e 

in vitro demonstraram que o tratamento com laser acelera as reações bioquímicas, 

a atividade dos fibroblastos, o metabolismo do colágeno e a neovascularização, 

além de promover a ativação de linfócitos e efeitos analgésicos e anti-inflamatórios 

(Loreti et al., 2015). O principal mecanismo de ação molecular do laser tem sido 

atribuído à ativação da Citocromo c oxidase (presente na cadeia respiratória 

mitocondrial) pelos fótons, que dissociam o óxido nítrico inibidor da enzima, levando 

a um aumento no transporte de elétrons, no potencial de membrana mitocondrial e 

na produção de ATP. Isso promove ativação de inúmeras vias de sinalização 

através de espécies reativas de oxigênio, AMP cíclico, óxido nítrico e Ca2+, levando 

a ativação de fatores de transcrição que promovem maior expressão de genes 

relacionados à síntese proteica, migração e proliferação celular, sinalização anti-

inflamatória e codificação de proteínas anti-apoptóticas e enzimas antioxidantes (de 

Freitas, Hamblin, 2016). 

Assim, a aceleração da reepitelização observada nos grupos L e LP do 

presente estudo pode ser atribuída principalmente à indução da atividade mitótica 

das células epiteliais pela laserterapia, enquanto a aceleração do fechamento da 

ferida tem contribuição do estímulo à mitose de fibroblastos e aumento da síntese 

de colágeno pelo laser, bem como da inibição secretória de alguns mediadores 

químicos, o que reduz atividade inflamatória na ferida (Posten et al., 2005; Silveira 

et al., 2011). 

Um experimento conduzido por de Loura Santana et al. (2015) em feridas 

cutâneas de ratos com diabetes induzida por estreptozotocina comparou a 

aplicação de dose única de 4 J/cm2 com dose fracionada em aplicações diárias de 

1 J/cm2. Os autores concluíram que não houve diferença entre os grupos e que a 

aplicação no período inflamatório foi o fator mais importante para a melhoria do 

processo de reparo tecidual. Kilik et al. (2014) avaliaram a ação da laserterapia na 

cicatrização de feridas em animais diabéticos e não diabéticos e observaram que a 

irradiação com doses diárias de 5 J/cm2 promoveu uma redução na resposta 

inflamatória e aumento da deposição de fibras colágenas, dois achados também 

observados no nosso estudo. De fato, a laserterapia aplicada no período pós-

operatório imediato parece promover a modulação do processo inflamatório, 

aumento da síntese de colágeno pelos fibroblastos e a melhor organização da 
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MEC, achados que foram semelhantes aos encontrados no grupo L do nosso 

estudo e foram potencializados no grupo LP com a associação da própolis tópica.  

A própolis tem sido bastante utilizada em procedimentos e produtos 

dermatológicos com o objetivo de promover a aceleração do reparo tecidual. 

Durante a cicatrização de feridas, interações celulares e moleculares sincronizadas 

ocorrem para reparar os tecidos danificados (Pereira, Bártolo, 2016). Hozzein et al. 

(2015) avaliaram feridas cutâneas em ratos com DM induzida por estreptozotocina 

e verificaram que a aplicação tópica de extrato alcoólico de própolis por 15 dias 

aumentou significativamente o fechamento de feridas diabéticas e a produção de 

colágeno, dois achados presentes nos grupos P e LP.  

O extrato etanólico da própolis contém uma diversidade de compostos 

bioativos. Na própolis verde brasileira, que foi utilizada no presente estudo, o 

principal componente ativo demonstrado nos estudos é a artepilina C. Esta 

molécula tem demonstrado um importante efeito anti-inflamatório em vários tipos 

celulares, como macrófagos e células epiteliais, especialmente a inibição de 

prostaglandina E2 e de óxido nítrico através da modulação do fator de transcrição 

nuclear kappa B (NF-κB) (Paulino et al., 2008). A diminuição de NF-κB e 

consequente inibição da geração de óxido nítico por macrófagos tem sido apontado 

como um dos principais fenômenos responsáveis pela atividade anti-inflamatória 

da própolis, especialmente na fase aguda (Daleprane, Abdalla, 2013). 

Um ponto importante na associação de laserterapia e própolis pode estar 

relacionado à via do NF-κB. Embora a ativação deste fator seja conhecidamente 

pró-inflamatória, a laserterapia possui uma atividade anti-inflamatória pronunciada, 

mesmo com a ativação de NF-κB. Isso provavelmente ocorre porque a resposta 

inicial ao estresse celular típico da ativação de NF-κB é seguida na laserterapia por 

uma outra resposta de menor ativação de NF-κB. Outra possibilidade é que a 

resposta pro-inflamatória inicial induzida pelo laser leva à expressão de 

eicosanóides que são capazes de diminuir e debelar a inflamação (Chen et al., 

2014). Estes mecanismos podem justificar os resultados positivos encontrados no 

grupo LP no presente trabalho. 

O estudo in vitro realizado por Búfalo et al. (2012) demonstrou que a própolis 

e um dos seus constituintes, o ácido caféico, têm uma atividade anti-inflamatória 

forte promovida pela inibição da produção de óxido nítrico em macrófagos, sem 

induzir efeitos citotóxicos sobre as células. Os autores sugerem que, além da via 
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do NF-κB, o efeito anti-inflamatório também pode ser mediado pela regulação 

negativa da proteína quinase mitógeno-ativada p38 e da quinase NHs terminal c-

jun (JNK1/2).  

A ação da artepilina C e do ácido cafeico presentes no extrato etanólico da 

própolis verde tem sido apontada também como um fator de supressão da 

angiogênese em modelos in vitro e in vivo, promovendo redução significativa no 

número de novos vasos sanguíneos formados, inibição da proliferação e migração 

de células endoteliais e regulação negativa da expressão de VEGF, FGF e MMP-2 

e MMP-9 (Keshavarz et al., 2009; Delprane et al., 2012). Nosso estudo demonstrou 

que quando foi utilizado extrato alcoólico de própolis verde (grupo P) houve uma 

diminuição significativa da expressão de VEGF e FGF-2 nas áreas da ferida no 

intervalo de 7 dias, o que possivelmente contribuiu para os efeitos positivos na 

aceleração do processo de reparo tecidual. No grupo LP a redução da expressão 

de VEGF e FGF-2 foi ainda mais significativa e ocorreu nos três intervalos 

estudados, o que sugerem que a LLLT potencializa os efeitos reguladores 

negativos dos componentes da própolis sobre as vias do VEGF e FGF-2. 

A laserterapia utilizada como terapia isolada tem sido descrita como um fator 

estimulador de angiogênese. Um estudo em lesões cutâneas em ratos mostrou que 

a LLLT com alguns parâmetros semelhantes aos utilizados no presente estudo 

(comprimento de onda de 660 nm e potência de 28,8 J) estimulou a angiogênese 

de modo dose-dependente. A dose de 30 J/cm2 induziu a expressão de VEGF e a 

diminuição da atividade da MMP-2, todavia sem promover aumento considerável 

no número de vasos. Já nos grupos irradiados com 40 J/cm2, houve aumento da 

expressão de VEGF e da atividade de MMP-2, sendo este último evento parece ser 

crucial para a formação de novos vasos sanguíneos (Cury et al., 2013). No nosso 

modelo, doses de 4 J/cm2 aplicadas isoladamente no momento pós-operatório 

imediato e nos seis dias seguintes promoveram redução significativa da expressão 

de VEGF apenas no 14º dia do experimento, com expressão mantendo-se em 

níveis semelhantes ao grupo diabético não tratado (controle) e normoglicêmico nos 

demais intervalos do estudo. 

Em conjunto, os resultados do presente trabalho permitem concluir que a 

associação da laserterapia com a aplicação tópica de própolis acelera o processo 

e a qualidade do reparo no modelo animal de diabetes estudado. Novos estudos 

são necessários para determinar os mecanismos celulares e moleculares 
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envolvidos neste processo, bem como para avaliar a resistência mecânica do tecido 

cicatricial formado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 O trabalho representou o primeiro estudo a avaliar os efeitos da associação 

do laser de baixa intensidade (660 nm, 30mW, 4 J/cm2) com a aplicação tópica do 

extrato alcoólic de própolis verde brasileira em feridas cutâneas promovidas em 

ratos com diabetes induzida por estreptozotocina. Os resultados mostraram que a 

terapia associada promoveu uma aceleração do fechamento da ferida, aumento da 

reepitelização e diminuição do índice de inflamação nas feridas, contribuindo para 

que as feridas atingissem um quadro clínico e histológico semelhante ao grupo não 

diabético. 

 Frente a esses achados satisfatórios, amplia-se a perspectiva na linha de 

pesquisa do reparo tecidual em animais diabéticos. Neste sentido, novos estudos 

são necessários para avaliar outros mecanismos envolvidos no reparo tecidual 

promovido pela ação combinada do laser e da própolis, como por exemplo a 

ativação de miofibroblastos e macrófagos M2, e ainda explorar os achados 

relacionados à qualidade e resistência mecânica do tecido cicatricial formado, como 

estudos bioquímicos e funcionais. Tornam-se importantes também os estudos 

visando determinar as vias celulares e moleculares que são ativadas por essa 

associação.   

 



59 

 

REFERÊNCIAS  

 

Ahmed N. Advanced glycation endproducts--role in pathology of diabetic 

complications. Diabetes Res Clin Pract. 2005 Jan;67(1):3-21. 

Akbari CM, LoGerfo FW. Diabetes and peripheral vascular disease. J Vasc Surg. 

1999 Aug;30(2):373-84. 

Akkol EK, Koca U, Peşin I, Yilmazer D, Toker G, Yeşilada E. Exploring the wound 

healing activity of Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. by in vivo models. J 

Ethnopharmacol. 2009 Jul 6;124(1):137-41. 

Al-Watban FA. Laser therapy converts diabetic wound healing to normal healing. 

Photomed Laser Surg. 2009 Feb;27(1):127-35. 

Aparecida Da Silva A, Leal-Junior EC, Alves AC, Rambo CS, Dos Santos SA, Vieira 

RP, De Carvalho Pde T. Wound-healing effects of low-level laser therapy in diabetic 

rats involve the modulation of MMP-2 and MMP-9 and the redistribution of collagen 

types I and III. J Cosmet Laser Ther. 2013 Aug; 15(4):210-6 

Bao P, Kodra A, Tomic-Canic M, Golinko MS, Ehrlich HP, Brem H. The role of 

vascular endothelial growth factor in wound healing. J. Surg. Res. 2009;153(2): 347-

58. 

Barbosa MH, Zuffi FB, Maruxo HB, Jorge LLR. Ação terapêutica da própolis em 

lesões cutâneas. Acta Paul Enferm. 2009;22(3):318-22. 

Barroso PR, Lopes-Rocha R, Pereira EM, Marinho SA, de Miranda JL, Lima NL, 

Verli FD. Effect of propolis on mast cells in wound healing. Inflammopharmacology. 

2012 Oct; 20(5):289-94. 

Batista LLV, Campesatto EA, Assis MLB, Barbosa APF, Grillo LAM, Dornelas CB. 

Estudo comparativo do uso tópico de própolis verde e vermelha na reparação de 

feridas em ratos. Rev Col Bras Cir. 2012; 39(6):515-20. 

Baum CL, Arpey CJ. Normal cutaneous wound healing: clinical correlation with 

cellular and molecular events. Dermatol Surg. 2005;31(6):674-86. 

Berretta AA, Nascimento AP, Bueno PCP, de Oliveira Lima Leite Vaz MM, Marchetti 

JM. Propolis Standardized Extract (EPP-AF®), an Innovative Chemically and 

Biologically Reproducible Pharmaceutical Compound for Treating Wounds. Int J Biol 

Sci. 2012;8(4):512-521.  

Búfalo MC, Ferreira I, Costa G, Francisco V, Liberal J, Cruz MT, Lopes MC, Batista 

MT, Sforcin JM. Propolis and its constituent caffeic acid suppress LPS-stimulated 



60 

 

pro-inflammatory response by blocking NF-κB and MAPK activation in 

macrophages. J Ethnopharmacol. 2013 Aug 26; 149(1):84-92 

Camelo FP. Avaliação clínica do efeito da irradiação pós-operatória do laser de 

baixa intensidade na cicatrização de gengivoplastias em humanos [Dissertação]. 

Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2007. 

Carvalho PTC. Análise da cicatrização de lesões cutâneas através de 

espectrofotometria: estudo experimental em ratos diabéticos. 2002. 72 f. 

Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Escola de Engenharia de São Carlos/ 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/ Instituto de Química de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos. 2002. 

Catão MHCV. Os benefícios do laser de baixa intensidade na clínica odontológica 

na estomatologia. Rev Bras Patol Oral 2004; 3(4):214-18. 

Childs DR, Murthy AS. Overview of Wound Healing and Management. Surg Clin 

North Am. 2017;97(1):189-207.  

Chung TY, Peplow PV, Baxter GD. Laser photobiostimulation of wound healing: 

defining a dose response for splinted wounds in diabetic mice. Lasers Surg Med. 

2010 Nov; 42(9):656-64.(a) 

Chung TY, Peplow PV, Baxter GD. Laser Photobiomodulation of Wound Healing in 

Diabetic and Non-Diabetic Mice: Effects in Splinted and Unsplinted Wounds. 

Photomed Laser Surg. 2010 Apr;28(2):251-61.(b) 

Cross MJ, Claesson-Welsh L. FGF and VEGF function in angiogenesis: signalling 

pathways, biological responses and therapeutic inhibition. Trends Pharmacol Sci. 

2001;22(4):201-7. 

de Loura Santana C, Silva Dde F, Deana AM, Prates RA, Souza AP, Gomes MT, 

de Azevedo Sampaio BP, Shibuya JF, Bussadori SK, Mesquita-Ferrari RA, 

Fernandes KP, França CM. Tissue responses to postoperative laser therapy in 

diabetic rats submitted to excisional wounds. PLoS One. 2015 Apr 

24;10(4):e0122042. 

Deveci M, Gilmont RR, Dunham WR, Mudge BP, Smith DJ, Marcelo CL. Glutathione 

enhances fibroblast collagen contraction and protects keratinocytes from apoptosis 

in hyperglycaemic culture. Br J Dermatol. 2005 Feb;152(2):217-24. 

Dias LG, Pereira AP, Estevinho LM. Comparative study of different Portuguese 

samples of propolis: pollinic, sensorial, physicochemical, microbiological 

characterization and antibacterial activity. Food Chem Toxicol. 2012 Dec; 

50(12):4246-53. 



61 

 

Dufrane D, van Steenberghe M, Guiot Y, Goebbels RM, Saliez A, Gianello P. 

Streptozotocin-induced diabetes in large animals (pigs/primates): role of GLUT2 

transporter and beta-cell plasticity. Transplantation. 2006 Jan 15; 81(1):36-45. 

Fernandes Júnior A, Lopes MMR, Colombari V, Monteiro ACM, Vieira EP. Atividade 

antimicrobiana de própolis de Apis mellifera obtidas em três regiões do Brasil. Ciênc 

Rural. 2006;36(1):294-7. 

Firat ET, Dağ A, Günay A, Kaya B, Karadede Mİ, Kanay BE, Ketani A, Evliyaoğlu 

O, Uysal E. The effects of low-level laser therapy on palatal mucoperiosteal wound 

healing and oxidative stress status in experimental diabetic rats. Photomed Laser 

Surg. 2013 Jul; 31(7):315-21. 

Funari CS, Ferro VO. Análise de própolis. Ciênc Tecnol Aliment. 2006;26(1):171-8. 

Galiano RD, Michaels J 5th, Dobryansky M, Levine JP, Gurtner GC. Quantitative 

and reproducible murine model of excisional wound healing. Wound Repair Regen. 

2004 Jul-Aug;12(4):485-92. 

Goova MT, Li J, Kislinger T, Qu W, Lu Y, Bucciarelli LG, Nowygrod S, Wolf BM, 

Caliste X, Yan SF, Stern DM, Schmidt AM. Blockade of receptor for advanced 

glycation end-products restores effective wound healing in diabetic mice. Am J 

Pathol. 2001 Aug;159(2):513-25. 

Guimarães RO, Orsini M, Mello MP, Eigenheer JF, Leite MAA, Guimarães RR, 

Quintanilha JAC, Nascimento OJM. Atualização em neuropatias periféricas 

relacionadas às alterações neurais e vasculares ocorrentes na diabetes mellitus em 

modelos animais. Rev Bras Neurol. 2009;45(2):13-20. 

Gurtner GC, Werner S, Barrandon Y, Longaker MT. Wound repair and regeneration. 

Nature. 2008;453(7193):314-21. 

Harrison TR. et al. Medicina Interna. 15. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill, v. 1, 

2002. 

Hashemi SA, Madani SA, Abediankenari S. The Review on Properties of Aloe Vera 

in Healing of Cutaneous Wounds. Biomed Res Int. 2015;2015:714216. 

Houreld NN. Shedding light on a new treatment for diabetic wound healing: a review 

on phototherapy. ScientificWorldJournal. 2014 Jan 6;2014:398412. 

Isaac C, Ladeira PRS, Rego FMP, Aldunate JCB, Ferreira MC. Processo de cura 

das feridas: cicatrização fisiológica. Rev Med (São Paulo). 2010 jul.-

dez.;89(3/4):125-31. 



62 

 

Iordanou P, Lykoudis EG, Athanasiou A, Koniaris E, Papaevangelou M, Fatsea T, 

Bellou P. Effect of visible and infrared polarized light on the healing process of full-

thickness skin wounds: an experimental study. Photomed Laser Surg. 2009 

Apr;27(2):261-7. 

Jorge ACT, Cassoni A, Rodrigues JA. Aplicações dos lasers de alta potência em 

odontologia. Rev Saúde 2010; 4(3): 25-33. 

Kataoka M, Kawamuro Y, Shiraki N, Miki R, Sakano D, Yoshida T, Yasukawa T, 

Kume K, Kume S. Recovery from diabetes in neonatal mice after a low-dose 

streptozotocin treatment. Biochem Biophys Res Commun. 2013 Jan 

18;430(3):1103-8. 

King A, Bowe J. Animal models for diabetes: understanding the pathogenesis and 

finding new treatments. Biochem Pharmacol 2016; 99:1–10. 

King AJ. The use of animal models in diabetes research. Br J Pharmacol. 2012; 

166(3):877-94. 

Kucharzewski M, Kózka M, Urbanek T. Topical treatment of nonhealing venous leg 

ulcer with propolis ointment. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 

2013:254017. doi:10.1155/2013/254017. 

Lenzen S. The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced 

diabetes.Diabetologia. 2008 Feb; 51(2):216-26. 

Lizarelli RFZ. Uso do laser de baixa intensidade: protocolos clínicos e 

odontológicos. 2ª ed. São Carlos – SP, 2005. 

Loreti EH, Pascoal VL, Nogueira BV, Silva IV, Pedrosa DF. Use of laser therapy in 

the healing process: a literature review. Photomed Laser Surg. 2015 Feb;33(2):104-

16. 

Lustosa SR, Galindo AB, Nunes LCC, Randau KP, Rolim Neto PJ. Própolis: 

atualizações sobre a química e a farmacologia. Rev Bras Farmacogn. 

2008;18(3):447-54. 

Maluf AP, Ughini GC, Maluf RP, Pagnoncelli RM. Utilização de laser terapêutico em 

exodontia de terceiros molares inferiores. RGO. 2006;54:182-4. 

McLennan SV, Bonner J, Milne S, Lo L, Charlton A, Kurup S, Jia J, Yue DK, Twigg 

SM. The anti-inflammatory agent Propolis improves wound healing in a rodent 

model of experimental diabetes. Wound Repair Regen. 2008 Sep-Oct;16(5):706-13. 



63 

 

Makrantonaki E, Jiang D, Hossini AM, Nikolakis G, Wlaschek M, Scharffetter-

Kochanek K, Zouboulis CC. Diabetes mellitus and the skin. Rev Endocr Metab 

Disord. 2016 Sep;17(3):269-282.  

Moreira L, Dias LG, Pereira JA, Estevinho L. Antioxidant properties, total phenols 

and pollen analysis of propolis samples from Portugal. Food Chem Toxicol. 2008 

Nov; 46(11):3482-5. 

Oksuz H, Duran N, Tamer C, Cetin M, Silici S. Effect of propolis in the treatment of 

experimental Staphylococcus aureus keratitis in rabbits. Ophthalmic Res. 2005 Nov-

Dec; 37(6):328-34. 

Olczyk P, Komosinska-Vassev K, Winsz-Szczotka K, Stojko J, Klimek K, Kozma 

EM. Propolis induces chondroitin/dermatan sulphate and hyaluronic acid 

accumulation in the skin of burned wound. Evid Based Complement Alternat Med. 

2013; 2013():290675. 

Oliveira CAGS. Associação da laserterapia com a papaína na cicatrização de 

úlceras diabéticas em membros inferiores. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Biológicas) – Facultade de Ciências Biológicas, Universidade do Vale do Paraíba, 

São José dos Campos. 2007. 67f. 

Orsi RO, Fernandes A, Bankova V, Sforcin JM. The effects of Brazilian and 

Bulgarian propolis in vitro against Salmonella Typhi and their synergism with 

antibiotics acting on the ribosome. Nat Prod Res. 2012; 26(5):430-7. 

Paik SG, Fleischer N, Shin SI. Insulin-dependent diabetes mellitus induced by 

subdiabetogenic doses of streptozotocin: obligatory role of cell-mediated 

autoimmune processes. Proc Natl Acad Sci U S A. 1980 Oct; 77(10):6129-33 

Pastar I, Stojadinovic O, Yin NC, Ramirez H, Nusbaum AG, Sawaya A, Patel SB, 

Khalid L, Isseroff RR, Tomic-Canic M. Epithelialization in Wound Healing: A 

Comprehensive Review. Adv Wound Care (New Rochelle). 2014 Jul 1;3(7):445-

464. 

Peplow PV, Chung TY, Baxter GD. Laser photostimulation (660 nm) of wound 

healing in diabetic mice is not brought about by ameliorating diabetes.  Lasers Surg 

Med. 2012 Jan; 44(1):26-9. 

Pereira RF, Bártolo PJ. Traditional Therapies for Skin Wound Healing. Adv Wound 

Care (New Rochelle). 2016 May 1;5(5):208-229. 

Pessolato AG, Martins Ddos S, Ambrósio CE, Mançanares CA, de Carvalho AF. 

Propolis and amnion reepithelialise second-degree burns in rats. Burns. 2011 Nov; 

37(7):1192-201. 



64 

 

Posten W, Wrone DA, Dover JS, Arndt KA, Silapunt S, Alam M. Low-level laser 

therapy for wound healing: mechanism and efficacy. Dermatol Surg. 2005;31:334-

9. 

Rahal SC, Bracarense APFRL, Tanaka CY, Grillo TP, Leite CAL. Utilização de 

própolis ou mel no tratamento de feridas limpas induzidas em ratos. Arch Vet Sci. 

2003;8(1):61-7. 

Ram M, Singh V, Kumawat S, Kant V, Tandan SK, Kumar D. Bilirubin modulated 

cytokines, growth factors and angiogenesis to improve cutaneous wound healing 

process in diabetic rats. Int Immunopharmacol. 2016 Jan;30:137-49. 

Ramos AFN, Miranda JL. Propolis: a review of its anti-inflammatory and healing 

actions. J Venom Anim Toxins incl Trop Dis. 2007;13(4):697-710. 

Reinke JM, Sorg H. Wound repair and regeneration. Eur Surg Res. 2012;49(1):35-

43. 

Rocha Junior AM, Andrade LEF, Oliveira RG, Aarestrup FM, Farias RE. Modulação 

da proliferação fibroblástica e da resposta inflamatória pela terapia a laser de baixa 

intensidade no processo de reparo tecidual. An Bras Dermatol. 2006;81:150-6. 

Santos MJ, Vianna LAC, Gamba MA. Avaliação da eficácia da pomada de própolis 

em portadores de feridas crônicas. Acta Paul Enferm. 2007;20(2):199-204.  

Sehn E, Hernandes L, Franco SL, Gonçalves CC, Baesso ML. Dynamics of 

reepithelialisation and penetration rate of a bee propolis formulation during 

cutaneous woundshealing. Anal Chim Acta. 2009 Mar 2;635(1):115-20.  

Sehn E, Hernandes L, Franco SL, Gonçalves CC, Baesso ML. Dynamics of 

reepithelialisation and penetration rate of a bee propolis formulation during 

cutaneous wounds healing. Anal Chim Acta. 2009 Mar 2; 635(1):115-20. 

Silva EM, Gomes SP, Ulbrich LM, Giovanini AF. Avaliação histológica da 

laserterapia de baixa intensidade na cicatrização de tecidos epitelial, conjuntivo e 

ósseo: estudo experimental em ratos. Rev Sul-Bras Odontol. 2007;4:29-35. 

Silva JC, Rodrigues S, Feás X, Estevinho LM. Antimicrobial activity, phenolic profile 

and role in the inflammation of propolis. Food Chem Toxicol. 2012 May; 50(5):1790-

5 

Silveira PC, Silva LA, Freitas TP, Latini A, Pinho RA. Effects of lowpower laser 

irradiation (LPLI) at different wavelengths and doses on oxidative stress and 

fibrogenesis parameters in an animal model of wound healing. Lasers Med Sci. 

2011;26(1):125-31 



65 

 

Singer AJ, Clark RA. Cutaneous wound healing. N Engl J Med. 1999;341(10):738-

46. 

Sivamani RK, Garcia MS, Isseroff RR. Wound reepithelialization: modulating 

keratinocyte migration in wound healing. Front. Biosci. 2007;1(12):2849-68. 

Sousa JPB, Furtado NAJC, Jorge R, Soares AEE, Bastos JK. Perfis físico-químico 

e cromatográfico de amostras de própolis produzidas nas microrregiões de Franca 

(SP) e Passos (MG), Brasil. Rev Bras Farmacogn. 2007;17(1):85-93. 

Sulewski JG. Historical survey of laser dentistry. Dent Clin Nortth Am 2000; 44 (4): 

717-52.  

Varghese F, Bukhari AB, Malhotra R, De A. IHC Profiler: an open source plugin for 

the quantitative evaluation and automated scoring of immunohistochemistry images 

of human tissue samples. PLoS One. 2014 May 6;9(5):e96801. 

Vieira AP, Santos NR, Borge JHS, Vicenzi MPA, Schmitz WO. Ação dos flavonoides 

na cicatrização por segunda intenção em feridas limpas induzidas cirurgicamente 

em ratos Wistar. Sem Ciências Biológicas e da Saúde. 2008;29(1):65-74. 

Walsh LJ. The current status of low level laser therapy in dentistry. Part 1. Soft tissue 

applications. Austr Dental J. 1997;42:247-54. 

World Health Organization. Global Report on Diabetes. Geneva, 2016. Disponível 

em http://www.who.int/diabetes/global-report/en/ Acessado em 12 de junho de 

2017. 

Xue M, Jackson CJ. Extracellular Matrix Reorganization During Wound Healing and 

Its Impact on Abnormal Scarring. Adv Wound Care (New Rochelle). 2015 Mar 

1;4(3):119-136. 

Zhu W, Chen M, Shou Q, Li Y, Hu F. Biological activities of chinese propolis and 

brazilian propolis on streptozotocin-induced type 1 diabetes mellitus in rats. Evid 

Based Complement Alternat Med. 2011;2011:468529. doi: 10.1093/ecam/neq025. 

Zielins ER, Atashroo DA, Maan ZN, Duscher D, Walmsley GG, Hu M, Senarath-

Yapa K, McArdle A, Tevlin R, Wearda T, Paik KJ, Duldulao C, Hong WX, Gurtner 

GC, Longaker MT. Wound healing: an update. Regen Med. 2014;9(6):817-30.  



66 

 

ANEXO 

 

 


