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RESUMO 

 
ZAMARIOLI, C. M. Nanopartículas lipídicas sólidas encapsulando curcuminoides (NLS-

CT): estudos in vitro e in vivo. 2018, 202f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

 

Objetivos: Etapa 1 - avaliar características organolépticas e físico-químicas de formulações 

tópicas contendo nanopartículas lipídicas sólidas encapsulando curcuminoides; Etapa 2 - 

avaliar a citotoxicidade das nanopartículas lipídicas sólidas e dos curcuminoides encapsulados 

em nanopartículas lipídicas sólidas ou não em cultura de células de fibroblastos e queratinócitos 

com ou sem serem submetidos a RI; avaliar a atividade alergênica dos curcuminoides 

encapsulados em nanopartículas lipídicas sólidas ou não encapsulados; Etapa 3 - avaliar a 

toxicidade aguda de uma formulação contendo curcuminoides encapsulados em nanopartículas 

lipídicas sólidas na pele e em órgãos-alvo de camundongos BALB após 21 dias de aplicação 

tópica; induzir radiodermite em camundongos BALB; avaliar o efeito de formulações tópicas 

contendo curcuminoides encapsulados em nanopartículas lipídicas sólidas na prevenção e no 

tratamento de radiodermite, em camundongos BALB. Método: Etapa 1 - inspeção visual, cor, 

sensibilidade ao tato e odor, quantificação do pH, análise do comportamento reológico e 

quantificação de ativo (curcuminoides) das formulações; Etapa 2 – avaliação da viabilidade 

celular de queratinócitos, fibroblastos e mastócitos, quantificação da % de liberação da enzima 

β-hexosaminidade em mastócitos; Etapa 3 - avaliação do peso, consumo alimentar e 

comportamento dos animais; quantificação de marcadores sanguíneos de toxicidade renal (ureia 

e creatinina) e hepática (TGP, FA e proteínas totais); análises histológicas qualitativas do 

coração, fígado, rim, pulmão e pele; quantificação de colágeno na pele; analisar a probabilidade 

de desenvolvimento de radiodermite, em grupos independentes, após crescentes doses de 

radiação ionizante; quantificação de citocinas (IL-1β, IL-6, IL-10, KC e FNT-α) avaliação do 

grau de radiodermite. Resultados: Etapa 1 – as formulações permaneceram estáveis por três 

meses, sem alteração de características organolépticas e físico-químicas; aos seis meses a 

formulação mais concentrada ficou mais opaca e observou-se aumento do pH e da perda de 

curcumina e curcuminoides totais; Etapa 2 - os resultados mostraram que as nanopartículas 

lipídicas sólidas são mais citotóxicas para os queratinócitos do que para os fibroblastos nas 

doses avaliadas, apesar de serem menos citotóxicas que os curcuminoides não encapsulados; 

não se observou diferença na viabilidade destas células sem ou após radiação ionizante (2 Gy); 

as nanopartículas lipídicas sólidas contendo curcuminoides e os curcuminoides não 

encapsulados não estimularam a liberação de β-hexosaminidase em mastócitos, sugerindo que 

a formulação com nanopartículas não possui propriedades alergênicas. Etapa 3 – a formulação 

tópica contendo nanopartículas lipídicas sólidas com 30 mg de curcuminoides não conferiu 

toxicidade local e nem aos órgãos-alvo; os animais não apresentaram perda ponderal, alterações 

comportamentais ou mudanças na ingestão alimentar ou hídrica; foi possível a indução de 

radiodermite a partir de 25 Gy, sendo 30 Gy a que apresentou maior probabilidade de 

desenvolvimento; os animais não apresentaram perda ponderal, redução do consumo alimentar 

e hídrico significativos; o painel de citocinas avaliado evidenciou que a pele responde ao 

tratamento de forma diferente do controle da radiação; não foi observado infiltrado 

inflamatório; a quantificação do colágeno mostrou grande variabilidade. Conclusões: Devido 

a uma toxicidade mínima do sistema nanocarreador desenvolvido, somos encorajados a realizar 

testes futuros para aplicações clínicas em dermocosmética e na prevenção e tratamento de 

lesões cutâneas ou osteoarticulares. 

 

Palavras-chave: curcuminoides; nanopartículas lipídicas sólidas; radiodermites; enfermagem. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

ZAMARIOLI, C. M. Solid lipid nanoparticles encapsulating curcuminoids (SLN-TC): in 

vitro and in vivo studies. 2018, 202f. Thesis (Ph.D.) - Ribeirão Preto School of Nursing, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

 

Aims: Step 1 – to evaluate organoleptic and physicochemical characteristics of topical 

formulations containing solid lipid nanoparticles encapsulating curcuminoids; Step 2 – to 

evaluate the cytotoxicity of solid lipid nanoparticles and curcuminoids encapsulated in solid 

lipid nanoparticles or not in culture of fibroblast and keratinocytes cells without and after being 

submitted to IR; to evaluate the allergenic activity of encapsulated curcuminoids in solid or 

non-encapsulated lipid nanoparticles; Step 3 – to evaluate the acute toxicity of a formulation 

containing encapsulated curcuminoids in solid lipid nanoparticles on the skin and target organs 

of BALB mice after 21 days of topical application; to induce radiodermatitis in BALB mice; to 

evaluate the effect of topical formulations containing encapsulated curcuminoids in solid lipid 

nanoparticles in the prevention and treatment of radiodermatitis in BALB mice. Method: Step 

1 - visual inspection, color, sensitivity to touch and odor, pH quantification, rheological 

behavior analysis and quantification of active (curcuminoids) of the formulations; Step 2 - 

evaluation of the cellular viability of keratinocytes, fibroblasts and mast cells, quantification of 

the release % of β-hexosaminase enzyme in mast cells; Step 3 - evaluation of weight, food 

consumption and behavior of the animals, quantification of markers of renal toxicity (urea and 

creatinine) and hepatic (TGP, FA and total proteins), qualitative histological analysis of the 

skin, heart, liver, kidney and lung and quantitative analysis of collagen in the skin; analysis of 

the probability to developing radiodermatitis in independent groups after increasing doses of 

ionizing radiation; quantification of the cytokines (IL-1β, IL-6, IL-10, KC and TNF-α) and 

collagen, qualitative histological analyzis of the skin, and the degree of radiodermatitis. 

Results: Step 1 - the formulations remained stable for three months, without alteration of 

organoleptic and physicochemical characteristics; at six months the more concentrated 

formulation became more opaque and there was an increase in pH and loss of curcumin and 

total curcuminoids; Step 2 - the results showed that solid lipid nanoparticles are more cytotoxic 

for keratinocytes than for fibroblasts at the doses evaluated, although they were less cytotoxic 

than non-encapsulated curcuminoids; no significant difference was observed in the viability of 

these cells without or after ionizing radiation (2 Gy); the solid lipid nanoparticles containing 

curcuminoids and non-encapsulated curcuminoids did not estimulated β-hexosaminidase 

release in mast cells, suggesting that the nanoparticle formulation does not have allergenic 

properties. Stage 3 - the topical formulation containing solid lipid nanoparticles with 30 mg 

curcuminoids did not confer local toxicity and nor to the target organs the animals did not 

showed any weight loss, behavioral changes or changes in food or water ingestion; the 

radiodermatitis induction was possible from 25 Gy, with the dose of 30 Gy being the most likely 

to develop; the animals had no significant weight loss, nor reduction in food and water 

ingestion, the cytokine panel evaluated showed that skin responds to treatment differently from 

radiation control, no inflammatory infiltrate was evident and the quantification of collagen 

showed great variability. Conclusions: Due to the minimal toxicity of the developed 

nanocarrier system, we are encouraged to perform future tests for clinical applications in 

dermocosmetic and in the prevention and treatment of cutaneous or osteoarticular lesions. 

 

Keywords: curcuminoids; solid lipid nanoparticles; radiodermatitis; nursing. 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

ZAMARIOLI, C. M. Nanopartículas lipídicas sólidas encapsulando curcuminoides (NLS-

CT): estudios in vitro e in vivo. 2018, 202f. Tesis (Doctorado) - Escuela de Enfermería de 

Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Objetivos: Paso 1: evaluar las características organolépticas y fisicoquímicas de formulaciones 

tópicas que contienen nanopartículas lipídicas sólidas que encapsulan curcuminoides; Paso 2: 

evaluar la citotoxicidad de nanopartículas lipídicas sólidas y curcuminoides encapsulados en 

nanopartículas lipídicas sólidas o no en cultivo de fibroblastos y células queratinocíticas sin y 

después de someterse a IR; para evaluar la actividad alergénica de curcuminoides encapsulados 

en nanopartículas lipídicas sólidas o no encapsuladas; Paso 3: evaluar la toxicidad aguda de una 

formulación que contiene curcuminoides encapsulados en nanopartículas lipídicas sólidas sobre 

la piel y los órganos diana de ratones BALB después de 21 días de aplicación tópica; inducir 

radiodermatitis en ratones BALB; evaluar el efecto de formulaciones tópicas que contienen 

curcuminoides encapsulados en nanopartículas lipídicas sólidas en la prevención y tratamiento 

de la radiodermatitis en ratones BALB. Método: Paso 1 - inspección visual del aspecto, color, 

sensibilidad al tacto y olor, cuantificación del pH, análisis del comportamiento reológico y 

cuantificación de activos (curcuminoides) mediante cromatografía líquida de alta resolución de 

las formulaciones; Paso 2 - evaluación de la viabilidad celular de queratinocitos, fibroblastos y 

mastocitos, cuantificación del % de liberación de la enzima β-hexosaminasa en mastócitos. 

Paso 3 - evaluación del peso, consumo de alimentos y comportamiento de los animales en los 

tres estudios además de la cuantificación de marcadores de toxicidad renal (urea y creatinina) 

y hepáticos (TGP, FA y proteínas totales), análisis histológico cualitativo de la piel, corazón , 

hígado, riñón y pulmón y análisis cuantitativo de colágeno en la piel en el estudio de toxicidad; 

análisis de la probabilidad de desarrollar radiodermatitis en grupos independientes después de 

dosis crecientes de radiación ionizante (6, 10, 15, 20, 25 y 30 Gy); cuantificación de las 

citocinas (IL-1β, IL-6, IL-10, KC y TNF-α) en la piel de los ratones mediante ELISA, análisis 

histológicos cualitativos de la piel, cuantificación de colágeno en la piel y grado de 

radiodermatitis en el estudio de dosis-respuesta. Resultados: Paso 1 - las formulaciones 

permanecieron estables durante tres meses, sin alteración de las características organolépticas 

y fisicoquímicas, a los seis meses la formulación más concentrada se volvió más opaca y hubo 

un aumento en el pH y la pérdida de curcumina y curcuminoides totales; Paso 2: los resultados 

mostraron que las nanopartículas sólidas de lípidos son más citotóxicas para los queratinocitos 

que para los fibroblastos a las dosis evaluadas, aunque eran menos citotóxicas que los 

curcuminoides no encapsulados, no se observaron diferencias significativas en la viabilidad de 

estas células sin o después de radiación ionizante (2 Gy), las nanopartículas lipídicas sólidas 

que contienen curcuminoides y curcuminoides no encapsulados no estimuló la liberación de β-

hexosaminidase en los mastocitos, lo que sugiere que la formulación de nanopartículas no tiene 

propiedades alergénicas. Etapa 3: la formulación tópica que contiene nanopartículas lipídicas 

sólidas con 30 mg de curcuminoides no confiere toxicidad local y ni a los órganos diana los 

animales no mostraron ninguna pérdida de peso, cambios de comportamiento o cambios en la 

ingestión de alimentos o agua después de 21 días; la inducción de radiodermatitis fue posible a 

partir de 25 Gy, siendo la dosis de 30 Gy la más propensa a desarrollarse, los animales no 

tuvieron una pérdida de peso significativa ni la ingestión de alimentos y agua, el panel de 

citocinas evaluó que la piel responde al tratamiento de forma diferente a control de la radiación, 

no se evidenció infiltrado inflamatorio y la cuantificación del colágeno mostró una gran 

variabilidad. Conclusiones: debido a la toxicidad mínima del sistema de nano vehículo 

desarrollado, se nos anima a realizar pruebas futuras para aplicaciones clínicas en 

dermocosmética y en la prevención y tratamiento de lesiones cutáneas o osteoarticulares. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A incidência de câncer no mundo pode ser influenciada pelas vulnerabilidades próprias 

do indivíduo, pelas condições sociais que favorecem o desenvolvimento de determinados tipos 

de neoplasias, bem como pelas características e recursos que relacionadas aos serviços de saúde; 

dentre as doenças e agravos não transmissíveis (DANT), representa a segunda causa de morte 

na população, cerca de 21% (INCA, 2017). A exposição a diferentes fatores concorre para o 

desenvolvimento das diferentes neoplasias, numa equação final ainda desconhecida, a despeito 

de sua incidência variar em função do desenvolvimento urbano e, consequente, da condição de 

vida da população.   

No Brasil, este fato pode ser observado no número de tratamentos ambulatoriais e nas 

taxas de internações hospitalares, informações estas obtidas dos Registros Hospitalares de 

Câncer (RHC) e dos Registros de Câncer de Base Populacional (RBP), além da taxa de óbitos, 

disponíveis nos órgãos oficiais. São várias as frentes de trabalho e de pesquisa que demandam 

distintos recursos (além dos exclusivamente financeiros) que podem estar voltados para 

iniciativas de promoção da saúde, prevenção das neoplasias passíveis de prevenção, 

desenvolvimento e emprego de meios diagnósticos, implementação de diferentes tratamentos, 

reabilitação e para os cuidados paliativos.  

Paralelamente a isto, observamos um aumento da preocupação com a qualidade de vida 

relacionada à saúde dos pacientes oncológicos, escopo de debates e inúmeras pesquisas. Na 

enfermagem, o reflexo desta mudança pode ser observado no ensino, na assistência, na gestão 

e também nas pesquisas.  

Neste cenário, apesar dos avanços observados no tratamento do paciente com câncer, 

ainda nos deparamos com graus consideráveis de toxicidades locais ou sistêmicas a ele 

relacionadas. A radioterapia, uma das formas de tratamento empregadas, pode promover 

toxicidade locorregional que, segundo os radioterapeutas, tem diminuído nas últimas décadas, 

tanto em decorrência da modernização dos equipamentos quanto dos protocolos de tratamento. 

O foco de interesse desta tese é a radiodermite, uma toxicidade cutânea que pode ocorrer 

tanto em protocolos exclusivos de radioterapia quanto em associação com a quimioterapia e 

que pode causar muito desconforto, dor e, às vezes, atraso no tratamento oncológico.  

Permeando este cenário, temos o crescente incentivo para a incorporação de substâncias 

menos tóxicas e economicamente viáveis no proceso de reparo tecidual, corroborando o 

também crescente interesse no uso de fitoterapia e fitofármacos. Pensando no potencial uso de 

fitofármacos para prevenção e tratamento da radiodermite aguda, pretendemos avaliar a 
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aplicabilidade de uma formulação tópica contendo curcuminoides. Trata-se de uma 

preocupação constante para a enfermagem oncológica e o fato de um produto estar sendo 

pensado, é algo relevante para a área.  

Os curcuminoides, em particular a curcumina, possuem um potencial terapêutico 

largamente estudado ao longo das últimas décadas. São utilizados como corantes naturais e, 

uma possível pigmentação cutânea poderia representar um entrave à sua aplicação em 

formulações tópicas. Se presente, tal pigmentação poderia mascarar o eritema, uma das 

características cardinais de avaliação da radiodermite, além de interferir em questões estéticas 

e de autoestima. A alternativa então, para amenizar esta ocorrência, pode ser o seu 

encapsulamento que, além de reduzir tal entrave, também confere a propriedade de liberação 

mais prolongada dos curcuminoides. 

Em etapa anterior, durante o mestrado, buscamos iniciar os procedimentos para o 

alcance de tal propósito. O sistema desenvolvido para encapsular estes curcuminoides foi a 

nanopartícula lipídica sólida (NLS) e, para esta finalidade, utilizamos o método da 

microemulsão, no Laboratório de Física Industrial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Estas NLS com curcuminoides (NLS-CT) foram 

incorporadas numa base, na forma de gel, com o polímero hidroxietilcelulose (Natrosol®), 

comumente utilizado em formulações tópicas (ZAMARIOLI, 2014).  

Em continuidade, considerando o potencial terapêutico dos curcuminoides na prevenção 

e tratamento da radiodermite, o uso de tecnologia para a redução da pigmentação cutânea e a 

promoção de liberação controlada destas substâncias, este estudo foi proposto. 

No percurso da presente investigação, as análises foram dedicadas, inicialmente, à 

estabilidade da formulação, pois é necessário garantir a viabilidade técnica, funcional e a 

segurança da formulação desenvolvida. Estas análises estão contempladas na Etapa 1 desta tese.  

Na sequência, na Etapa 2, foram contemplados os estudos in vitro, compreendendo a 

avaliação de possível citotoxicidade das NLS e dos curcuminoides encapsulados ou não em 

NLS (CT e NLS-CT, respectivamente), além do potencial para reparo de dano ao DNA, após 

as células serem expostas a radiação ionizante (RI). Ainda, foi intuito desta etapa uma avaliação 

do potencial alergênico das NLS-CT e dos CT.  

Por fim, na Etapa 3, in vivo, foram realizados testes de toxicidade da formulação em 

camundongos, tanto na via pretendida (pele) quanto em órgãos-alvo (fígado, rins, pulmão, 

coração). Para tal finalidade foram feitas análises histológicas e avaliados alguns marcadores 

bioquímicos no sangue, além da aparência macroscópica da pele, vivacidade dos animais, 

consumo alimentar e hídrico.  
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Todavia, como a intenção era produzir uma formulação com atividade anti-inflamatória 

e antioxidante para prevenção e tratamento de radiodermatites induzidas por radiação ionizante 

(RI), foi necessário induzir a radiodermite nos camundongos. Foram avaliadas doses diferentes 

e progressivas de RI, no intuito de produzir esta toxicidade cutânea, sem comprometimento 

sistêmico do animal. 

A partir da indução de radiodermite foi desenvolvido um estudo de dose-resposta para 

avaliar o efeito da formulação, em três concentrações diferentes, na prevenção e tratamento de 

radiodermatites. 

Este trabalho foi desenvolvido em várias etapas e contou com a colaboração de muitos 

profissionais de distintas formações; trata-se de um exemplo de como o conhecimento é amplo 

e de como é necessário transpor barreiras para o real progresso da ciência. A 

transdisciplinaridade fica evidente nesta tese.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Aulton (2005), qualquer formulação que ainda não esteja sendo 

comercializada é considerada pré-formulação. Deste ponto de vista, neste estudo, quando se lê 

o termo formulação deve-se considerar que se trata de uma pré-formulação, sendo, portanto, 

uma terminologia meramente ilustrativa. 

No desenvolvimento de uma formulação passível de aplicação em seres humanos alguns 

testes são recomendados e, entre eles, os que visam a garantia do seu grau de estabilidade 

relativa, desde a fabricação até o término de sua validade.  

 

1.1. Estabilidade de formulações 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) indica algumas características 

a serem avaliadas durante os estudos de estabilidade de formulações, que se aplicavam às 

desenvolvidas neste projeto; compreendem a avaliação organoléptica e físico-química 

(ANVISA, 2004). 

As características organolépticas estão baseadas na aceitação do produto em 

desenvolvimento pelo consumidor final e avaliam, entre diferentes aspectos, cor, odor e 

sensação ao tato. Estas características são avaliadas por inspeção visual, olfatória e tátil. 

Quanto aos aspectos físico-químicos, são recomendadas análises para identificação das 

alterações na estrutura da formulação, nem sempre perceptíveis por inspeção visual, bem como 

avaliação de parâmetros como pH, viscosidade e teor de ativo, aplicáveis neste estudo 

(ANVISA, 2004).  

Alterações no pH podem ocorrer em função de impurezas, hidrólise, decomposição e 

erro no processo, podendo provocar a diminuição da limpidez do gel (CORRÊA et al., 2005). 

Esta instabilidade pode ocorrer também devido ao tempo de estocagem e/ou condições 

inadequadas de transporte e armazenamento (FERREIRA, 2000; ANSEL; POPOVICH; 

ALLEN, 2000). Quando observamos pH abaixo de 3,4, o odor desagradável das formulações 

está relacionado à hidrólise de ésteres de ácidos graxos, presentes na fase oleosa das emulsões 

(ANVISA, 2012).  

Já a viscosidade é uma medida de resistência de um fluido à aplicação de determinada 

força (AULTON, 2005). Segundo Thompson (2006) e Corrêa et al. (2005), quanto maior a 

viscosidade, maior é a resistência e a força a ser aplicada para produzir o fluxo com uma 

determinada velocidade.  
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Os géis hidrossolúveis, como os de hidroxietilcelulose, possuem comportamento 

reológico do tipo pseudoplástico e tixotrópico, ou seja, deformam durante a aplicação de 

determinada força, tornando-se mais fluidos, o que facilita o espalhamento e recuperação da 

viscosidade inicial, evitando que escorra (AULTON, 2005).  

Já o teor de ativo está relacionado ao potencial terapêutico da formulação. As formas 

farmacêuticas desenvolvidas devem garantir que os princípios ativos incorporados permaneçam 

estáveis o maior tempo possível (ANVISA, 2012), antes de ocorrer degradação pela luz, 

temperatura, oxidação ou interação. Estas análises permitem que o produto final esteja dentro 

de uma faixa considerada segura e efetiva de ação. Existem várias metodologias de análise, 

entre as quais estão a espectrofotometria e cromatografia líquida. 

 A produção de estruturas na escala nano e micrométrica têm sido amplamente estudada, 

tanto para aplicações na indústria alimentícia quanto de medicamentos e cosméticos 

(CODEVILLA et al., 2015). Encapsular uma substância, isolada ou não, pode ser uma 

alternativa quando o composto apresenta problemas relacionados à volatilidade, viscosidade, 

baixa solubilidade (CODEVILLA et al., 2015). Ainda, pode ser uma alternativa para a produção 

de formas com alvo-celular específico, além de permitir uma liberação controlada do princípio 

ativo encapsulado sob certas condições (SUN; RADOSZ; SHEN, 2012; GÓMEZ-ESTACA et 

al., 2015).  

De acordo com Codevilla et al. (2015), o encapsulamento também está associado à 

melhora de características organolépticas de um produto, podendo mascarar sabores, odores e 

cores indesejáveis. Além de agir no sentido de melhorar a estabilidade, protegendo uma 

molécula de degradação ou perda de funcionalidade em decorrência de fotossensibilidade, 

oxidação, pH, umidade ou a interação com outros componentes da matriz alimentar (GÓMEZ-

ESTACA et al., 2015; YAO; MCCLEMENTS; XIAO, 2015; PINHEIRO; COIMBRA; 

VICENTE, 2016).  

Quando são produzidas novas formas farmacêuticas deve-se pensar na estabilidade, 

assim como nos efeitos dos excipientes farmacêuticos utilizados. Identificar possíveis reações 

locais e sistêmicas também é recomendável, antes de sua utilização em seres humanos.  

Na sequência serão apresentados estudos recomendados pela agência regulatória para 

avaliar a toxicidade. 
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1.2. Toxicidade 

 

No desenvolvimento tecnológico de formas farmacêuticas o processo de produção deve 

ser avaliado, pois pode promover impacto ambiental e na saúde. Atualmente muito se tem 

falado acerca do processo de fabricação dos insumos, consumo de energia, utilização de 

solventes alternativos e de fontes que podem ser renováveis (ARMENTA; GARRIGUES; 

GUARDIA, 2015; CHEMAT; VIAN; CRAVOTTO, 2012; FREITAS et al., 2017).  

No âmbito deste estudo interessa-nos abordar alguns aspectos relacionados à toxicidade 

na produção das NLS, bem como da sua incorporação em bases para uso tópico e sua 

conservação. Tais aspectos são centrais neste estudo dada a formulação empregada nas 

diferentes etapas. Portanto, voltaremos nossas considerações à toxicidade durante a produção 

quanto ao solvente, substâncias empregadas, à base e conservantes, em especial a água, o 

polisorbato 80, lecitina, cera de abelha, curcuminoides, Natrosol®, Nipagim® e Nipasol®. 

Segundo Souto et al. (2011) há um inconveniente em determinados métodos de 

produção de nanopartículas lipídicas sólida, pois utilizam solventes orgânicos. Na preparação 

de NLS por microemulsão a água é utilizada como solvente, proporcionando menor toxicidade 

durante o preparo.  

A literatura aponta a utilização de polisorbato 80 (Tween 80), cujo nome químico é 

monooleato de sorbitan etoxilado, um adjuvante aniônico bastante utilizado em cosméticos, 

produtos alimentícios e formas farmacêuticas medicamentosas orais, parenterais e tópicas 

(SHAHANI; PANYAM, 2011; PARIZE et al., 2012; ZHANG et al., 2011; LIN et al., 2009; 

NAYAK et al., 2010; KAKKAR et al., 2011; PUGLIA et al., 2012; YADAV et al., 2012; 

ZHANG et al., 2012). Trata-se de um éster miscível em água (0,1 mL/mL), com pH entre 5,5 e 

7,2 em uma solução aquosa a 1%. Não há produtos perigosos da sua decomposição e a 

toxicidade não é esperada em condições normais. 

Outro adjuvante é a lecitina, cujo principal componente é a fosfatidilcolina. A 

fosfatidilcolina é de particular interesse e pode ser utilizada como excipiente, por razões 

tecnológicas, ou como ingrediente fisiologicamente ativo em várias aplicações (TAVEIRA, 

2009; LOPES, 2016; MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 2010; GUTERRES; ALVES; 

POHLMANN, 2007). A lecitina é uma mistura complexa de fosfolípidos, trigliceridios, ácidos 

graxos, esterois e glicolipídios, que pode ser caracterizada pelo seu teor de lipídios polares 

(acetona insolúveis não inferior a 50%). É um constituinte natural de todas as células e que 

possui funções essenciais para os seres humanos, animais e plantas. Sua composição 

fosfolipídica é que determina a sua funcionalidade nas diferentes aplicações.  
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Poucos estudos utilizaram a cera de abelha como carreador em sistemas lipídicos. Trata-

se de um produto da secreção glandular de abelhas operárias, cuja composição lipídica é 

basicamente de ácidos graxos, entre os quais o cerótico e palmítico, além de ésteres alcoólicos, 

traços de própolis (aproximadamente 6%), de pólen e diferentes pigmentos. É uma substância 

oleosa, que se solidifica em forma de lâminas delgadas, a cor varia de branca a amarelada, de 

odor característico e ponto de fusão entre 60 °C e 65 °C.  

A literatura traz a utilização do Natrosol® como base de escolha em diferentes 

formulações. Trata-se de um gel derivado da celulose e de grande interesse para a veiculação 

de ativos em dermatologia; possui caráter não-iônico e tolera bem pH ácido (FERREIRA, 

2000). 

Como conservantes de formulações tópicas aceitos pela ANVISA e também comumente 

utilizados a literatura aponta o Nipagim® e o Nipasol®. O Nipagim®, metilparabeno (para-

hidróxibenzoato de metila), é um pó cristalino, fino, branco e praticamente inodoro 

(FARMACOPEIA BRASILEIRA III, 1977). Possui amplo espectro de ação contra bactérias 

gram-positivas, gram-negativas e fungos; apresenta ponto de fusão em 131°C e faixa de 

ebulição de 270°C a 280°C.  

Já o Nipasol® é um conservante antimicrobiano derivado do ácido p-hidroxibenzóico; 

apresenta baixa toxicidade, compatibilidade com uma ampla gama de ingredientes e é ativo em 

ampla faixa de pH.  

Os curcuminoides são substâncias que apresentam baixa toxicidade e ensaios clínicos 

em humanos não pontam toxicidade em doses até 10 g/dia por via oral (CHENG et al., 2001). 

No entanto, a utilização de doses elevadas pode aumentar o risco de desenvolvimento de úlceras 

(GUPTA; KULSHRESTHA; SRIVASTAVA, 1980). Na Farmacopeia Brasileira, tintura de 

cúrcuma não é recomenda em alcoolistas, diabéticos e em pessoas portadoras de cálculos 

biliares, obstrução de ductos biliares ou úlceras gastroduodenais (WHO, 1999; 

VANACLOCHA, 1999; PHILP, 2004). 

A curcumina parece inibir a agregação de plaquetas e está contraindicada em pessoas 

medicadas com anticoagulantes ou antiagregadores plaquetários. É estável tanto no estômago 

como no intestino delgado; absorvida rapidamente pelo trato gastrointestinal, devido à sua 

elevada afinidade pelos lipídios. Existem poucas interações farmacológicas conhecidas até o 

momento.  

A toxicidade destas NLS está atribuída mais aos adjuvantes utilizados no seu preparo 

do que ao próprio princípio ativo carreado. Segundo Fischer e Chan (2007), estudos 
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complementares aos in vitro são necessários, pois a maioria dos estudos nesta área utiliza 

modelos de cultura de células, sendo os resultados considerados apenas como exploratórios. 

O ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste para avaliar a compatibilidade 

biológica de qualquer substância para uso clínico. Somente após comprovada a sua baixa 

toxicidade é que se pode dar continuidade aos ensaios necessários, in vivo (ROGERO et al., 

2003).  

Para as análises da toxicidade, considerando a necessidade e aplicação do produto em 

desenvolvimento, podem ser desenvolvidos estudos de toxicidade de dose única (aguda), 

toxicidade de doses repetidas, toxicidade reprodutiva, genotoxicidade, tolerância local, 

carcinogenicidade, estudos de interesse para avaliação da segurança farmacológica, estudos de 

toxicogenética, entre outros (ANVISA, 2013). 

Ainda, podem ser avaliados marcadores sanguíneos de toxicidade renal e hepática. 

Hepatotoxicidade, segundo Araújo (2012), embora raramente associada aos anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINES), classe na qual os curcuminoides podem ser incluídos, pode 

apresentar-se como severa. Este fato contribuiu para a retirada do mercado de muitos fármacos, 

dada a pouca previsibilidade em modelos pré-clínicos e em experimentos clínicos padronizados 

(KAPLOWITZ, 2005). 

É sabido que estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma formulação e um dano 

hepático pode ser muito difícil. Segundo Sharon (1995), na clínica dos pequenos animais, 

indicadores sensíveis de alterações hepatobiliares normalmente são observadas em 

anormalidades nas atividades séricas de enzimas hepáticas, podendo estas serem decorrentes de 

alterações reversíveis ou irreversíveis na permeabilidade celular, na indução de enzimas 

microssomais ou na gênese de lesões estruturais associadas à necrose, colestase ou isquemia 

hepatocelular. Ainda, considera que muitos processos patológicos envolvendo o fígado podem 

causar elevações, proporcionalmente distintas, nas enzimas hepáticas, devido à variação na 

distribuição de cada enzima específica no lóbulo hepático (SHARON, 1995).  

Um parâmetro que pode ser associado a dano hepatobiliar é a fosfatase alcalina (FA). 

Geralmente qualquer hepatopatia ativa pode aumentar seus valores, mas as maiores elevações 

nos níveis desta enzima ocorrem nos casos de obstrução do trato biliar. Drogas hepatotóxicas 

apresentam elevações menores desta enzima (MILLER; GONÇALVES, 1999).  A FA, 

também presente em diferentes tecidos, no fígado é observada nos microvilos dos canalículos 

biliares e na superfície sinusoidal dos hepatócitos, estando aumentada em casos de obstrução 

biliar. 
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 Lesão hepática induzida por medicamentos pode manifestar-se, geralmente, entre um e 

90 dias após a administração, nas doses usualmente empregadas (TAJIRI; SHIMIZU, 2008). A 

manifestação clínica é variável, pode provocar pequenas alterações nas enzimas hepáticas até a 

insuficiência hepática grave, que pode evoluir para o óbito (LUNARDELLI; BECKER; 

BLATT, 2016). No entanto, medicamentos que causam aumentos transitórios de Aspartato 

Aminotransferase (AST) ou Transaminase Glutâmico-oxalacética (TGO) e na Alanina 

Aminotransferase (ALT) ou Transaminase Glutâmico-pirúvica (TGP) no soro não causam 

hepatotoxicidade grave (TAJIRI; SHIMIZU, 2008). 

 Elevações na TGO podem indicar comprometimento celular, pois se encontra presente 

em uma variedade de células, tanto no citoplasma quanto nas mitocôndrias (ref). A TGP, apesar 

de estar presente em outras células, tem uma concentração aumentada no citoplasma de células 

do fígado, tornando-se um marcador mais sensível da funcionalidade deste órgão.  

 De acordo com Balaji e Chempakam (2010) a curcumina e seus derivados podem causar 

hepatotoxicidade dose-dependente. Foram observadas hepatotoxicidade em ratos com 0,2 a 1% 

de extrato etanólico de cúrcuma administrados durante 14 dias.  

No caso de toxicidade renal, de acordo com Melgaço et al. (2010), AINEs estão 

associados com níveis séricos elevados de ureia, creatinina, potássio e presença de oligúria 

(EJAZ; BHOJANI; JOSHI, 2004). Dado aos efeitos comparáveis aos AINES que os 

curcuminoides possuem, é aconselhável observar níveis séricos destes marcadores. Esta 

toxicidade está relacionada à capacidade de inibição da síntese de prostaglandinas (BRICKS; 

SILVA, 2005), via inibição da Ciclooxigenase 2 (COX – 2). 

 Ainda, Melgaço et al. (2010) relatam que, dada a ação das prostagladinas nos rins, pode 

ocorrer muitas alterações na função, porém estas são mais observáveis em sujeitos que já 

apresentam risco. Relacionam aos AINEs as seguintes alterações: distúrbios hidroeletrolíticos, 

insuficiência renal aguda, síndrome nefrótica (com nefrite intersticial), necrose papilar e outras 

(DUNN, 1987; MELGAÇO et al., 2010). 

A seguir estão descritas alguma das principais ações dos curcuminoides. 

 

1.3. Curcuminoides  

 

São várias as ações descritas na literatura que são atribuídas à curcumina, entre elas anti-

inflamatória (CHENG et al., 2001; AGGARWAL; HARIKUMAR, 2009), antifúngica 

(LUTOMSKI; KEDZIA; DEBSKA, 1974; COWAN, 1999), antimicrobiana (BHAVANI-

SHANKAR; SREENIVASA-MURTHY, 1979), antioxidante (FUJISAWA et al., 2004; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balaji%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20667459
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chempakam%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20667459
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AUGUSTYNIAK et al., 2010), antiproliferativa (DAVIE; SPENCER, 1999; LU et al., 1993), 

dentre outras (DAS; KASOJU; BORA, 2010; GOEL; KUNNUMAKKARA; AGGARWAL, 

2008; IRVING et al., 2011; THANGAPAZHAM; SHARMA; MAHESHWARI, 2006; 

WRIGHT; SPENCER; FLOWERS, 2006; FREITAS; TEIXEIRA; ZAMARIOLI, 2015).  

 Quando se trata da atividade anti-inflamatória, as pesquisas demonstram que a 

curcumina possui vários alvos moleculares, entre eles a regulação da atividade da COX-2, 

lipoxigenase (LPO) e de indutores de óxido nítrico sintase (INOS), além de regular a expressão 

de citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral α (TNF-α), via inibição da via do 

Fator de Trasncrição Nuclear kappa B (NF-κB), interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) e 

interleucina 8 (IL-8) (JURENKA, 2009; SURH; et al., 2001; JOBIN et al., 1999; HUANG et 

al., 1991; STRIMPAKOS; SHARMA, 2008). 

A COX-2 é responsável pela conversão de ácido araquidônico em prostaglandinas e 

tromboxanos, induzida pela prostaglandina H sintase, que tem sua expressão aumentada em 

processos inflamatórios (OTONI; NARDIN, 2014; CHO; LEE; KIM, 2007). O efeito da 

curcumina sobre a COX-2 é devido à inibição da sinalização da proteína IκB quinase, 

impedindo a translocação nuclear da subunidade funcionalmente ativa do NF-κB, bloqueando 

a ativação do NF-κB (BOURS, 2000).  

No processo inflamatório, mediadores químicos originados nos tecidos lesados e nas 

células migratórias podem provocar distúrbios na membrana celular, estimulando a ativação da 

fosfolipase A2 e a liberação de ácido araquidônico e seus metabólitos, além de fator ativador 

de plaquetas (PAF) e enzimas lisossômicas. Estas enzimas, potencialmente citotóxicas, 

destroem células adjacentes, potencializando os efeitos locorregionais. 

A ação anti-inflamatória de muitos fármacos acontece pela inibição da síntese de PG. 

Em geral agem diretamente nos tecidos onde são sintetizados, sendo rapidamente 

metabolizados a produtos inativos em seus sítios de ação. Assim, as PGs não circulam no 

sangue em concentrações significativas e estão particularmente associadas ao desenvolvimento 

da dor que acompanha lesão ou inflamação, segundo Gooldman e Gilman (1990). Estudos 

envolvendo a mensuração eletrofisiológica da descarga nervosa sensorial na presença de PGs 

indicaram que quando as PGs foram administradas, os receptores da dor se tornaram mais 

sensíveis a estímulos químicos ou mecânicos (GOOLDMAN; GILMAN, 1990). 

Há duas vias principais para a síntese de PGs, a partir do ácido araquidônico. Uma delas, 

a via da ciclooxigenase, onde as PGs, TXs e prostaciclinas (PGI2) são obtidas através da ação 

catalítica das enzimas ciclooxigenases. Foram identificadas duas ciclooxigenases, a COX-1, 
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que é constitutiva e amplamente distribuída e a COX-2, que é produzida em resposta a um 

estimulo inflamatório (HARVEY et al.,1998). 

De outra forma, a lipoxigenase pode atuar sobre o ácido araquidônico para formar 5-

HPEYE, 12-HPETE e 15-HPETE, que são derivados peroxidados instáveis que são convertidos 

em seus correspondentes derivados hidroxilados ou, na dependência do tecido, em leucotrienos 

ou lipoxinas (HARVEY et al.,1998).  

Quanto à via do óxido nítrico, estudos pré-clínicos sugeriram que a curcumina pode 

inibir a indução de NOS por macrófagos. Altas doses de NO parecem ser citotóxicas e induzir 

a apoptose, já doses mais baixas de NO podem proteger as células malignas de apoptose in vitro 

através de regulação positiva da COX-2. 

Na via das citocinas, o fator de necrose tumoral (TNF) é uma molécula capaz de ativar 

a apoptose mediada por caspases, NF-kB, ativador proteína-1 (AP-1), JNK, p38 MAPK e a 

sinalização ERK (HARANAKA et al., 1984; OLD, 1985; WANG et al., 1985; FIERS et al., 

1986; WALLACH, 1986; AGGARWAL et al., 1985; AGGARWAL, 2003; AGGARWAL; 

GUPTA; KIM, 2012;. KUPRASH et al., 2002; LIEPINSH et al., 2006). Além de originário de 

monócitos, o TNF-α também é produzido por uma variedade de outros tipos de células 

incluindo células de Kṻpffer no fígado, astrócitos no cérebro, células T e células beta no sistema 

imunitário, e as células de ovário.  

Segundo Aggarwal, Gupta e Sung (2013), a produção de TNF a partir de macrófagos 

ativados por vários estímulos podem ser suprimida, de acordo com vários estudos realizados 

(CHAN, 1995;. ABE; HASHIMOTO; HORIE, 1999; JANG et al., 2001; GAO et al., 2004; 

STRASSER et al., 2005; WOO et al., 2007; LIANG et al., 2008; CHEUNG et al., 2009; JAIN 

et al., 2009; NISHIDA et al., 2010; ZHAO et al., 2010; JIN et al., 2007; LEE et al, 2007; 

ZHANG et al., 2008). Esta regulação do TNF pela curcumina se dá ao nível de transcrição, 

entre elas pelo fator de trasncrição nuclear kappa B (NF-κB). 

A curcumina parece exercer um papel de bolqueio da interleucina 2 (IL-2), uma 

interleucina proinflamatória, através de uma ligação de alta afinidade com seu receptor, 

interferindo no seu papel sinalizador (FORWARD et al., 2011). Está associada ao aumento da 

secreção de IL-4 e IL-13, interleucinas antiinflamatórias (GAO et al., 2015) e a regulação 

negativa de TNF e IL-6, interleucinas próinflamatórias, via fator nuclear kappa B (DAS; 

VINAYAK, 2014).  

Quanto à atividade antioxidante da curcumina, esta parece estar relacionada à sua 

capacidade de regular as concentrações intracelulares das enzimas catalase, superóxido 
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dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPO), além de sequestrar radicais superóxidos e 

hidroxila (SOOBRATTEE et al., 2005). 

Ainda, os resultados do estudo de Ogiwara et al. (2013) demonstram que a curcumina 

suprime três principais danos de fita dupla contra eventos genotóxicos mediados pela inibição 

da Poli (ADP-ribose) polimerase (PARP): danos de junção não homóloga (NHEJ), 

Recombinação Homóloga (HR) e nos pontos de checagem de danos ao DNA em G2/M, 

indicando que a supressão da atividade de histona acetiltransferases CBP e p300 é um 

importante mecanismo de supressão NHEJ por curcumina (OGIWARA et al., 2013). 

Na sequência será abordada a RI e suas aplicações clínicas para, posteriormente, 

analisarmos a radiodermite. 

 

1.4. Radiação ionizante 

 

 Num dado momento da história, final do século XIX, observou-se grandes descobertas 

na química e na física nuclear. Momento no qual Roentgen descobriu o Raio-X, o casal Currie, 

Pierre e Marie, descobriram os elementos Polônio e Radium e quando foi observada, pela 

primeira vez, a capacidade de emissão de “radiação penetrante” a partir de sais de Urânio por 

Becquerel (SALVAJOLI; SOUHAMI; FARIA, 2013). Ainda, foi observado por Rutherford 

que esta radiação era de três espécies diferentes: Alfa (α), Beta (β) e Gama (γ) (SALVAJOLI; 

SOUHAMI; FARIA, 2013).  

 Esta radioatividade, ou capacidade de emitir estes raios, é a transformação de um núcleo 

atômico de um nuclideo em outro, ou seja, de um elemento em outro. Nesta transformação, o 

núcleo atômico emite um ou mais tipos de radiação, num processo que pode ser denominado 

de desintegração ou transmutação. 

 As pesquisas subsequentes demonstraram que as partículas Alfa (α) possuem carga 

positiva e massa maior que o elétron; a radiação Beta (β) pode ter carga negativa (β-) quando o 

núcleo possui excesso de nêutrons ou carga positiva (β+) quando têm excesso de prótons; e a 

Gama (γ), também denominada de fóton, representa uma energia em excesso no núcleo que se 

formou após a emissão de partículas. 

O Raio-X e a radiação Gama (γ) são classificadas como eletromagnéticas e têm uma 

menor capacidade de provocar ionização do que as corpusculares Alfa (α) e Beta (β). Por ordem 

de capacidade de penetração, que é inversamente proporcional à capacidade de ionização, temos 

a Gama (γ), o Raio-X, a Beta (β) e a Alfa (α). 
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Portanto, podemos compreender a radiação como um fenômeno de propagação 

energética através de um meio material ou do espaço (meio menos denso), podendo ser de 

natureza corpuscular ou eletromagnética (SALVAJOLI; SOUHAMI; FARIA, 2013, 2013). 

A Radiação ionizante (RI) possui energia suficiente para ejetar elétrons dos átomos, 

produzindo íons. As radiações eletromagnéticas, por não possuírem massa, são indiretamente 

ionizantes, precisando ejetar elétrons do meio para produzirem efeito biológico (SEGRETO, 

2013).  

Segundo Okuno e Yoshimura (2010), radiação ionizante pode arrancar qualquer elétron 

de um átomo se tiver energia maior que o de ligação deste elétron ao átomo. Quando os tecidos 

biológicos são expostos a RI, as moléculas que o compõem podem absorver esta energia e 

liberar um elétron (OKUNO; YOSHIMURA, 2010; OKUNO, 1988). A partir deste evento, 

pode ocorrer desestabilização que resulta em rearranjo de ligações químicas, alterando, em 

alguns casos, a estrutura química das moléculas (STORER, 1966). Tais eventos podem 

comprometer a integridade de estruturas ou funções biológicas importantes (PINAR et al., 

2007).  

 De acordo com Segreto (2013), a ionização de elementos importantes promove dano de 

forma direta e representa cerca de 30% dos efeitos biológicos da radiação eletromagnética, o 

chamado efeito direto (SEGRETO, 2013). 

 Ou ainda, esta radiação pode interagir com a água que compõe a matriz extracelular 

(MEC) ou no citoplasma, produzindo radicais livres e radicais reativos, no chamado efeito 

indireto da radiação, responsável por cerca de 70% dos efeitos biológicos (SEGRETO, 2013).  

A indução de danos ao DNA é realizada de maneiras diferentes, dependendo da dose, 

taxa de dose e qualidade da radiação. Estes efeitos podem ser classificados em letais e subletais, 

sendo os primeiros irreversíveis, não podendo ser reparados pelos mecanismos celulares, 

levando a célula à morte. Já os subletais podem ser reparados em algumas horas. Todavia, se 

outro dano subletal for imputado à célula e, essa soma de danos subletais gerar um letal, isto 

pode levar a célula à morte. 

Estes danos podem ser divididos em danos à fita simples e à fita dupla do DNA. Os de 

fita simples são os mais frequentes e, segundo Caldecott (2008), surgem numa frequência de 

dezenas de milhares por célula diariamente e são produzidas por radiação de baixo poder de 

transferência. Já os danos de fita dupla são mais citotóxicos (KOZAK et al., 2009) e podem 

comprometer a estabilidade genômica, sendo gerados por radiação de alto poder de 

transferência.  
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Para Segreto (2013), um (1) Gy produz cerca de 1.000 quebras simples e 40 duplas. O 

reparo destas lesões pode ser enzimático, por excisão de base, por excisão de nucleotídeo, por 

erro de duplicação (mismatch repair) e de quebra dupla, este último via recombinação 

homóloga ou não-homóloga (non-homologous end joining). 

Uma das principais respostas celulares às quebras da fita dupla de DNA é a fosforilação 

da histona H2AX, que precede o aparecimento das enzimas de reparo do DNA envolvidas nas 

vias de recombinação homóloga (HR) e junção de pontos não homólogos (NHEJ) (KATAOKA 

et al., 2007). 

As RI podem promover, além dos danos mencionados, rupturas, formação de ligações 

anormais (crosslinking) entre pares de uma mesma molécula ou entre moléculas diferentes, 

rompimento de ligação de hidrogênio, alterando a conformação espacial das moléculas. Os 

sistemas de reparo atuam no DNA lesado restaurando espontaneamente o “radioproduto” 

instável; por excisão e substituição do fragmento; por recombinação ou pelo sistema SOS. 

 A variação da resposta radiobiológica é diferente entre os distintos tecidos biológicos e 

entre os tecidos normais e doentes (SEGRETO, 2013). Alguns apresentam manifestações 

clínicas em curto período de tempo e são classificados como de resposta rápida, outros já 

apresentam manifestações após períodos mais longos e são chamados de tecidos de resposta 

lenta. 

 Como exemplos de tecidos de resposta rápida estão as membranas mucosas, a pele, 

tecido hematopoetico e algumas neoplasias. Possuem como características comuns a rápida 

divisão celular e a susceptibilidade à apoptose das células que os compõem (SEGRETO, 2013). 

Já entre os tecidos de resposta lenta estão o ósseo, o conjuntivo, muscular e nervoso, mais 

associados à morte clonogênica, perda de atividade metabólica e à alteração vascular 

(SEGRETO, 2013). 

 Tecidos de resposta rápida repovoam o local lesado, recuperando a homeostase, porém 

quase não reparam as lesões radioinduzidas, e os de resposta lenta as reparam, dependendo da 

dose (SEGRETO, 2013).  

Outra característica importante é a organização dos tecidos para a tolerância das doses 

de radiação. Estes podem estar organizados de modo que uma pequena área lesada comprometa 

a função do mesmo (série) ou em unidades funcionais independentes (paralelo), não sofrendo 

danos funcionais após pequenos volumes irradiados e a perda de poucas unidades funcionais. 

Nos primeiros, a reparação pode ocorrer através da migração de células adjacentes à área não 

irradiada, sendo a pele um representante; nos últimos, podemos citar o rim e o pâncreas, onde 

o reparo se dá pelas células locais que sobreviveram à irradiação (SEGRETO, 2013). Além do 
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tipo de tecido, a tolerância à radiação está associada ao volume irradiado, tipo de radiação e 

fracionamento. 

Existem alguns sistemas de verificação para prevenir que as células entrem em processo 

de divisão com danos. Um deles é o bloqueio no ciclo celular em G1/S, onde ocorre a inibição 

do início da replicação do material genético e algumas moléculas como a ATM, p53 e CHK2 

estão envolvidas (KUO; YANG, 2008). Quando o dano não é resolvido no bloqueio anterior ou 

é ocasionado na fase S, ocorre o bloqueio da replicação, via ATM, Nbs1, CHK2 e ciclina E 

(KUO; YANG, 2008). Outro bloqueio mais tardio no ciclo celular é em G2/M, última chance 

que as células possuem para repararem os danos. 

Outra forma de interação das radiações ionizantes está relacionada com o meio que 

constitui as células ou onde estão suspensas. O maior componente destes meios é a água e o 

que resulta da hidrólise da água é a produção de radicais livres, que são os responsáveis por 

cerca dos outros 70 % dos efeitos atribuídos à radiação ionizante, o chamado efeito indireto.  

Além da água, os lipídeos são particularmente importantes e também produzem radicais 

livres (HADDAD; PELOSI, 2013). Os radicais livres produzidos via RI, quando interagem 

diretamente com estruturas celulares, aumentam a complexidade e os locais de danos. O efeito 

indireto é causado por radiólise da água intracelular que, na sequência, promove a formação de 

espécies reativas de oxigênio (ROS). Estes ROS podem induzir mutações através da oxidação 

direta do DNA ou de desoxirribonucleotídeos incorporados a ele (MICHAELS et al., 1992).  

Os radicais livres produzidos englobam peróxido de hidrogênio (H2O2), que podem ser 

destruídos pela catalase e peroxidase; superóxido (O2
- ), derivado do O2 molecular, combatidos 

pela superóxido dismutase (SOD); hidroxila (HO), mais reativo e ligado à peroxidação lipídica; 

hidroxiperoxila (HO2 ) e oxigênio singlet (1O2). 

O sistema de defesa antioxidante atua na detoxificação do agente, antes de ser causada 

a lesão e, entre as principais moléculas envolvidas estão a glutationa peroxidase (GSH-Px), a 

glutationa reduzida (GSH), a SOD, a catalase e a vitamina E (estrutural de membrana). Atuando 

em outra frente, na reparação da lesão, quando esta não foi passível de prevenção, está o ácido 

ascórbico (Vitamina C), a glutationa redutase (GSH-Rd) e a GSH-Px. 

Ainda, tem-se o óxido nítrico (NO), uma molécula de curta duração, cujas funções estão 

relacionadas à vasodilatação, inibição de agregação de plaquetas, neurotransmissão, defesa 

imunológica e sinalização intracelular. É classificado como uma espécie de radical livre, pois 

apresenta um elétron não emparelhado, fato que lhe atribui a função de aumentar a produção de 

muitos intermediários reativos. Alguns destes produtos intermediários podem danificar o DNA 

diretamente ou interferir com o reparo dos danos. 
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Um elevado nível de produção intracelular de radicais livres reativos pode alterar o 

equilíbrio entre os ciclos celulares, na proliferação e na diferenciação celulares, além de 

comprometer a reparação de danos ao DNA (ROY et al., 2004; SATO et al., 2006), induzindo 

a morte celular (SUZUKI et al., 1983). Dada esta característica das RI, uma de suas aplicações 

clínicas é no tratamento do câncer, onde se objetiva eliminar o tumor ou evitar a proliferação 

deste, repovoando o local tratado com células sadias. 

Os estudos atuais no campo dos efeitos indesejáveis provocados pela RI deparam-se 

com os desafios relacionados aos próprios tecidos e aos produtos chamados de protetores 

químicos. A maioria dos produtos desenvolvidos apresenta eficácia relacionada à ação indireta 

da radiação, ou seja, na produção de radicais livres e espécies reativas de oxigênio (STORER, 

1996), que levam a morte celular ou induzem mutações (ILYASOVA et al., 2011; SUHAIL et 

al., 2012). No entanto, existe um limite teórico para a eficácia destes produtos devido à 

incapacidade de influenciarem a ação direta, e um exemplo de proteção de ação direta seria a 

redução de danos ao DNA ou o aumento na taxa de reparo destes danos (JEGGO; GEUTING; 

LOBRICH, 2011).  

Alguns agentes foram estudados para a promoção de radioproteção, entre eles a cisteína 

e a cisteamina, que possuem um grupo funcional sulfidrila; radioprotetores que apresentam um 

fator de redução de dose (FRD) que atuam diretamente nos radicais livres como a amifostina. 

No entanto, estes produtos apresentaram toxicidade considerável.  

Acredita-se que um bom radioprotetor deva: 

 

“... alcançar todos os tecidos que precisam ser protegidos na sua forma ativa; 

reduzir a toxicidade do tratamento convencional; não proteger o tumor com o 

mesmo grau de proteção dos tecidos normais; emitir o tratamento com doses 

suficientemente altas para melhorar o resultado do tratamento, além de ser 

bem tolerado pelo paciente (SEGRETO, 2013, p. 69). 

 

Sendo assim, além de eliminar as células neoplásicas nos tratamentos oncológicos, estas 

RI podem proporcionar uma reação locorregional que pode evoluir para uma lesão, no trajeto 

do campo de radiação. Conforme já mencionado, é interesse estudar a radiodermite, além de 

avaliar possíveis interferências de agentes químicos exógenos nos mecanismos de reparo de 

danos. Na sequência abordaremos a radiodermite, no intuito de melhor compreendê-la.  
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1.5. Radiodermite 

 

A aplicação da radioterapia não provoca dor e, em muitos tratamentos, nos quais são 

utilizadas baixas doses, os efeitos colaterais são mínimos. Entretanto, doses mais altas estão 

relacionadas a complicações cutâneas mais severas, pois podem provocar dano à camada 

germinativa da pele.  

A natureza, gravidade e duração dependem dos órgãos que receberam a radiação, do 

tipo de tratamento e do paciente, sendo, na maioria das vezes, previsíveis e esperadas. Sabe-se 

que o tipo de equipamento (WELLS; MACBRIDE, 1999), energia, o fracionamento de dose, 

posicionamento do paciente, entre outros, estão associados, atualmente, à redução da 

intensidade deste fenômeno. Porém ainda se trata de uma equação que envolve múltiplos fatores 

(PIRES; SEGRETO; SEGRETO, 2008). 

De acordo com uma revisão, cerca de 85% dos pacientes em tratamento radioterápico 

irão apresentar radiodermite, nos graus moderado à severo (SALVO et al., 2010).  

Pra e Grillo (2013) afirmam que alterações na densidade das células basais da pele 

podem ser observadas após 20 Gy a 25 Gy de dose total, após fracionamento diário de 2 Gy; e 

que menor densidade celular é observada após 50 Gy, sem aumento da microvascularização. 

Consideram ainda, que o período de turnover da pele seja de 30 dias, aproximadamente, e que 

a dose de tolerância seja de 45 Gy a 50 Gy, com complicações da ordem de 5%. 

Complicações precoces da RI na pele são o eritema, descamação seca e descamação 

úmida. Podem ocorrer nos primeiros 70 dias e são dose-dependentes (PRA; GRILLO, 2013). 

A evolução normalmente observada é eritema, que evolui para pigmentação, epilação e 

descamação seca, que em alguns casos pode evoluir para descamação úmida.   

Segundo Ryan et al. (2011), não existem tratamentos úteis ou marcadores preditivos 

para a radiodermite. Todavia, o tamanho da mama é um fator importante quando se analisa 

reações de pele (POROCK et al., 1998). De acordo com Pires, Segreto e Segreto (2008), não se 

tem na literatura um parâmetro matemático que consiga estimar o quanto um determinado fator 

aumenta a probabilidade de desenvolvimento de radiodermite aguda mais severa.  

Num estudo realizado com 86 mulheres submetidas à radioterapia na mama que 

pretendeu avaliar e classificar as reações de pele, além de caracterizar fatores intervenientes, 

concluiu-se que a altura da mama e a técnica de tratamento contribuíram para a reação de pele 

grau 3 e apenas a altura da mama para a gravidade da reação. Relataram que a chance de ocorrer 

reação grau 3 aumenta 2,61 vezes a cada aumento de 1 unidade de altura da mama em cm 

(PIRES; SEGRETO; SEGRETO, 2008). 



39 
 

Se na predição ainda não observamos muitos avanços, na própria definição existem 

controvérsias. Alguns autores consideram a radiodermite uma reação de pele à radiação 

(FIRMINO, 2007; PIRES; SEGRETO; SEGRETO, 2008) e outros uma lesão propriamente dita 

(CNEN, 2009).  

Jagetia e Rajanikant (2012) consideram que RI interfere no processo de cicatrização, 

retardando ou tornando crônica a lesão, por alterar as condições locais da área irradiada.  

A RI tem efeitos citotóxicos para os fibroblastos, diminuindo a função de produção e 

síntese, além da proliferação celular; promovendo diminuição do pH do meio, alterando a 

cinética das reações químicas, o que pode comprometer moléculas importantes como proteínas, 

lipídeos e carboidratos. 

Portanto, o mecanismo de produção de lesão por RI é complexo e depende de vários 

fatores, dentre eles a radiossensibilidade que é influenciada por parâmetros físicos como 

transferência linear de energia (LET), a taxa de dose (dose absorvida por unidade de tempo), o 

volume irradiado, a dose absorvida total e o fracionamento. Ainda, devem ser considerados os 

fatores biológicos como o estado metabólico e nutricional, idade, entre outros. Todavia, 80% 

das variações das reações dos tecidos normais não podem ser explicadas pelos fatores 

mencionados (HALL; GIACCIA, 2006; TUCKER et al., 1996; TURESSON et al., 1996).  

A avaliação da radiodermite também possui alguns pontos a serem considerados. 

Existem várias escalas, porém a sua complexidade não está contemplada em um único 

instrumento.  

O Grupo Oncológico de Tratamento Radioterápico (RTOG) da Organização Europeia 

para Pesquisa e Tratamento do Câncer (EORTC) possui uma escala do tipo Likert de 0 a 4 

pontos que provavelmente é a mais usada no mundo, onde o Grau 0 representa - Sem reação; 

Grau 1 - Eritema leve, epilação, descamação seca; Grau 2 - Eritema doloroso, descamação 

úmida, edema moderado; Grau 3 - Descamação úmida, confluente, edema importante e Grau 4 

- Ulceração, hemorragia, necrose.  

Já os Critérios Comuns de Toxicidade (CTC) do Instituto Nacional de Câncer americano 

(NCI), a escala também é do tipo Likert de 0 a 4, onde Grau 0 representa - Nenhum; Grau 1 - 

Eritema fraco ou descamação seca; Grau 2 - Eritema de moderado a vigoroso ou uma 

descamação úmida local, principalmente confinada a dobras e pregas cutâneas; Grau 3 - 

Descamação úmida confluente de ≥ 1,5 cm de diâmetro e não confinada às dobras cutâneas; 

edema desprezível e Grau 4 - Necrose cutânea ou ulceração de toda a espessura da derme, pode 

incluir sangramento não induzido por trauma menor ou abrasão (SAAD et al., 2002, p. 68-9). 
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Nota-se que o quadro álgico só é abordado pelo RTOG, no Grau 2 enquanto no CTC a 

dor não está presente, sendo avaliada em outra escala como dor relacionada à radioterapia; já a 

pigmentação da pele não é avaliada em ambas.  

A literatura aponta ainda a utilização da Escala de Avaliação das Reações Cutâneas 

Induzidas por Radiação (RISRAS) desenvolvida por Noble-Adams (1999), que investiga, além 

da aparência clínica da pele, como isto afeta a vida diária.  

O fato da radiodermite afetar as atividades diárias pode ter repercussões diretas na 

qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes. Em oncologia, a despeito do aumento na 

sobrevida global dos pacientes e do tempo livre de progressão de doença, a preocupação com a 

qualidade desta vida adicional que está sendo ofertada aos pacientes tornou-se foco de 

acentuada atenção após a década de 80 (BARROS; SANTOS, 2001).  

No âmbito da prevenção de radiodermite, um estudo com mulheres com câncer de mama 

aponta que os produtos tópicos mais indicados são os corticosteroides e o MAS065D (Xclair) 

(ANDRADE et al.,2012). Este último um creme hidratante com atividade anti-inflamatória não 

esteroidal que apresenta as propriedades de formar barreira; é preparado à base de ácido 

hialurônico, manteiga de karité (emoliente), ácido glicirrintínico (extrato de alcaçuz com 

propriedades anti-inflamatórias), Vitis vinifera (atividade antioxidante) e telmesteína (atividade 

anti-elastase e anticolágena in vitro).  

Blecha e Guedes (2006), numa revisão da literatura sobre radiodermite, não 

identificaram a frequência de uso de um produto que possa ser recomendado na prática 

assistencial, chamando a atenção para o fato de que a maioria dos produtos identificados nos 

trabalhos não estava disponível no Brasil.  

Nos últimos anos foram testados muitos produtos para o tratamento da radiodermite, 

uns à base de corticoides (SCHMUTH et al., 2002), calêndula (POMMIER et al., 2004), 

fenitoína (FIRMINO, 2007), fatores de crescimento recombinante derivado de plaqueta humana 

(rhPDGF) (HOM; MANIVEL, 2003), oxigenoterapia hiperbárica (PRA; GRILLO, 2013), 

sulfadiazina de prata (GUEDES; NASCIMENTO, 2003), Aloe vera (HEGGIE et al., 2002), 

fator de crescimento de granulócitos e macrófagos (GM-GSF) (KOUVARIS et al., 2001), entre 

outros. A preocupação está no controle de sintomas, na prevenção de infecção associada e na 

reepitelização da área afetada.  

Uma revisão sobre os cuidados com a pele e produtos utilizados pelos pacientes durante 

a radioterapia para câncer de mama aponta para questões relacionadas à lavagem das roupas, 

uso de desodorantes e investigações sobre a utilização de cremes, géis ou soluções. Este fato 

evidencia que há campo de estudo para produtos tópicos na gestão e no retardo do aparecimento 



41 
 

da radiodermite e aponta também, que as pesquisas falham ao destacar um produto que tenha 

um demonstrável benefício em relação aos comumente utilizados e que os números amostrais 

não são muito relevantes (BUTCHER; WILLIAMSON, 2012). 

A fisiopatologia da lesão induzida pela radiação ionizante será objeto do item a seguir. 

 

1.6. Processo de dano e reparo tecidual 

 

O processo de dano e reparo tecidual perpassa pelo processo inflamatório. Normalmente 

está associado a uma lesão, ou invasão microbiológica localizada que culmina com a destruição, 

diluição, inativação e ou aprisionamento do agente agressor e do tecido lesado (GALLIN; 

SNYDERMAN, 1999). No caso da lesão induzida por RI, o agente inicialmente físico promove 

alterações químicas locais, conhecida como inflamação estéril. 

 O que caracteriza a fase inicial conhecida como aguda são os sinais clássicos de dor, 

calor, rubor (eritema), tumor (edema), podendo evoluir para perda funcional. 

Microscopicamente, envolve uma complexa e intrincada rede de eventos, entre eles uma 

vasoconstricção inicial, seguida de vasodilatação de arteríolas, capilares e vênulas, aumento da 

permeabilidade vascular e do influxo sanguíneo, extravasamento de fluidos e proteínas, 

ativação, marginação e migração de leucócitos para o local da lesão (GALLIN; SNYDERMAN, 

1999).  

 A migração de leucócitos para a área lesada é estimulada por produtos derivados da 

quebra de colágeno e elastina, fatores do sistema complemento e citocinas (CAMPOS; 

BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). Esta fase é conhecida como fase inflamatória do 

processo de cicatrização (BUSANELLO et al., 2014). 

 As células inicialmente lesadas liberam prostaglandinas (PG), histamina, leucotrienos, 

cininas e epinefrina na circulação periférica ou por estímulo do sistema nervoso periférico 

(SNP), elementos do complemento e, caso ocorra quebra da barreira e rompimento de vasos 

sanguíneos, as plaquetas se marginam e ocorre a agregação. Além disso, ocorre depósito de 

fibrinas para conter a hemorragia e a liberação de fatores imunomodulatorios e proteinaceos na 

circulação. Entre estes estão o fator de crescimento plaquetário (PDGF), o fator de crescimento 

transformador α e β (TGF- α e TGF-β), o fator de crescimento de fibroblastos (FGF), o fator de 

crescimento endotelial (VEGF), fator de crescimento epidérmico (EGF), fatores de coagulação 

(V e VIII), albumina, fibrinogênio, fibronectina, laminina, trombospondina, fator de necrose 

tumoral (TNF) e interleucinas, entre outros (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007).  
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 As atividades celulares são reguladas por um balanço entre as citocinas e suas isoformas 

com atividades contrárias. O meio celular muda após a lesão; a matriz de fibrina e fibronectina 

é poupada por células inflamatórias, enquanto os fibroblastos e células inflamatórias 

predominam. A reepitelização se inicia nos primeiros dias após a lesão, com revascularização, 

fibroplasia e epitelização. Pode ocorrer aumento na proliferação ou migração de fibroblastos 

para a área lesada e os principais componentes associados são o PDGF, TGF-β, EGF e 

fibronectina.  

 A angiogênese torna-se ativa após o segundo dia, estimulada pelo aumento do nível de 

lactato, diminuição do pH e diminuição da tensão de oxigênio. Os fatores envolvidos nesta 

etapa são, primordialmente, o FGF e VEGF (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). 

 A reconstrução do tecido lesado começa imediatamente após a lesão. Durante as 

primeiras 24 horas, células basais se alongam e iniciam a migração para a área desnuda da 

superfície da lesão. Se a lesão não provocou perda de anexos como folículos pilosos, e 

glândulas, estas estruturas contribuem para o processo migratório, em monocamadas.  

 O processo de proliferação se inicia após 24 horas e as moléculas envolvidas são o EGF, 

TGF-α, fator de crescimento de queratinócitos (KGF) e, adicionalmente, metaloproteinas 

(MMP), cálcio, magnésio, colágeno tipo I e V, entre outras (CAMPOS; BORGES-BRANCO; 

GROTH, 2007). Esta fase é conhecida, didaticamente por proliferativa (BUSANELLO et al., 

2014). 

 A síntese de proteínas e contração da lesão ocorre, predominantemente, após o quarto 

ou quinto dia. A qualidade e quantidade da matriz extracelular refletem na força e resistência 

do tecido cicatricial. As células envolvidas neste processo são os fibroblastos, estimulados por 

TGF-β, PDGF e EGF. A matriz madura contém colágeno, proteoglicanas, trombospondina e 

proteína ácida rica em cisteína (SPARC) (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). 

 A contração começa entre quatro e cinco dias e persiste por, aproximadamente, duas 

semanas; há predomínio de miofibroblastos. Já o remodelamento se inicia após três semanas, 

podendo durar meses. Entre as substâncias responsáveis estão o interferon γ, o TGF – α e 

metaloproteínas (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). Esta fase também é 

chamada de fase de remodelação (BUSANELLO et al., 2014). 

 Os fibroblastos são células derivadas do mesênquima responsáveis pela produção de 

componentes da matriz extracelular (MEC), além de ser essencial durante a maturação do 

animal e na fase embrionária. O termo fibroblasto é utilizado para descrever diferentes tipos 

celulares que compartilham similaridades morfológicas quando observadas ao microscópico 

ótico; porém, apresentam funções distintas: fibrócitos quando presentes na MEC, stem cells e 
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células que sintetizam proteínas; em tecido contrátil são os miofibroblastos e, em alguns 

momentos, onde ocorre fagocitose, são conhecidos com histiócitos. 

 Possui a capacidade de evocar uma reação fibrótica em resposta a diferentes estímulos. 

A promoção de aderência dos fibroblastos, quimiotaxia, proliferação e síntese de MEC e 

enzimas são processos críticos na homeostase e no remodelamento do tecido cicatricial.  

 Sua função para a MEC é decorrente da síntese de vários compostos, entre eles: 

colágenos, elastina, ácido hialurônico, proteoglicanos, glicoproteínas, que contribuem para a 

força tensora dos tecidos. TNF-α e IL-1β induzem um aumento da transcrição do potooncogene 

JUN (c-jun), que é em parte ativado pela proteína ativadora 1 (AP-1) nos fibroblastos, o que 

promove um aumento na síntese de colagenase (POSTLETHWAITE; KANG, 1999). Em 

fibroblastos da derme de seres humanos, o receptor p55 do TNF, media a expressão de 

colagenase pelo TNF-α.  

 Ainda, o TNF-α reduz a expressão gênica do colágeno tipo I e é um potente 

quimioatrativo para fibroblastos dérmicos humanos. É uma das primeiras citocinas produzidas 

por macrófagos ativados. É uma molécula importante na gênese do processo inflamatório e na 

injúria tissular e age quase sempre em conjunto com a IL-1β. 

 Já a IL-1β possui uma ação regulatória mais fraca na expressão gênica do colágeno tipo 

I; age em leucócitos, células endoteliais, hepatócitos, miócitos, adipócitos e em certos 

neurônios. Regula para cima a expressão de moléculas de adesão, citocinas e metabólitos do 

ácido araquidônico; aumenta a acumulação de neutrófilos, proliferação de fibroblastos e a 

angiogênese, síntese de proteínas hepáticas de fase aguda e induz febre. Ações similares são 

observadas pela IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, FCT-β e em alguns membros da família dos 

interferons. 

 A IL-4 quando sintetizada por células –T pode atrair fibroblastos e iniciar reparo em 

sítios onde há reação imunológica; TGF-β, PDGF, bFGF e EGF são fatores quimiotáticos para 

fibroblastos in vitro e a quimiocina derivada de queratinócitos (KC) é produto da resposta inicial 

de fibroblastos; colágenos tipo I, II e III promovem sinais quimiotáticos para fibroblastos. O 

KC (IL-8) é apresenta como principal função biológica a indução da migração de células 

efetoras, marcadamente neutrófilos para a área inflamatória (OLIVEIRA et al., 2011). Também 

é produzida por macrófagos, monócitos, células endoteliais e hepatócitos, além dos 

queratinócitos e fibroblastos  

 A terminologia utilizada para descrever citocinas pode não ser de fácil compreensão, de 

acordo com Sundy, Patel e Haynes (1999). Uma citocina pode ter diferentes nomenclaturas, 

dependendo da sua origem celular, efeito biológico ou tamanho molecular; podem ser 
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produzidas por distintos tipos celulares e agir em distintos tipos celulares também (atividade 

peliotrópica). Já as interleucinas são as produzidas por leucócitos e atuam em leucócitos. 

Dada a complexidade do mecanismo de reparo de lesões induzidas por radiação 

ionizante, o desenvolvimento de um produto que pudesse preveni-las ou tratá-las seria um 

adjuvante no tratamento oncológico. Neste cenário entram as NLS-CT, escopo desta tese.  

A hipótese trabalhada nesta tese é que uma formulação tópica e de liberação controlada 

contendo curcuminoides pode atuar, de forma promissora, na prevenção e tratamento de lesões 

de pele induzidas pela RI. 

 

 

 

 

 

 

  



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
  

 



46 
 

2. OBJETIVOS 

 

 Esta pesquisa foi composta por três etapas, cada uma com distintos objetivos. 

 

2.1. Etapa 1: Estudos de estabilidade 

 

O propósito desta etapa foi avaliar a estabilidade de três diferentes doses de 

curcuminoides nas NLS-CT, a saber: 5 mg, 17,5 mg e 30 mg em 100g de gel. Foram seus 

objetivos:  

 Avaliar as características organolépticas das formulações quanto ao aspecto, cor, tato e 

odor. 

 Avaliar as características físico-químicas da formulação através do pH, comportamento 

reológico e quantificação de ativo (curcuminoides). 

 

2.2. Etapa 2: Estudos in vitro 

 

O propósito desta etapa foi avaliar os efeitos das NLS-CT em culturas de células que 

possuem papéis fundamentais na via de administração de escolha para as formulações com as 

NLS-CT, tanto no processo inflamatório quanto no de reparo da pele. Ainda, foi interesse 

avaliar se estas nanopartículas estimulariam uma resposta alergênica, uma questão de segurança 

para aplicações futuras. Portanto, foram objetivos desta etapa: 

 Avaliar a citotoxicidade das NLS e dos curcuminoides encapsulados em NLS (NLS-

CT) ou não (CT) em cultura de células de fibroblastos e queratinócitos humanos de 

linhagem normais.  

 Avaliar a atividade das NLS e dos curcuminoides encapsulados em NLS (NLS-CT) ou 

não encapsulados (CT) em cultura de células de fibroblastos e queratinócitos humanos 

de linhagem normais, após serem submetidos a RI.  

 Avaliar a capacidade de inibição da liberação da enzima β-hexosaminidase em cultura 

celular de mastócitos, após serem tratados com curcuminoides encapsulados em NLS 

(NLS-CT) ou não encapsulados (CT). 

 Avaliar a citotoxicidade dos curcuminoides não encapsulados (CT) em cultura de 

células de mastócitos. 
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2.3. Etapa 3: Estudos in vivo 

 

 O propósito desta etapa foi desenvolver induzir radiodermite sem comprometer 

estruturas importantes no animal para, posteriormente, avaliar o efeito de formulações tópicas 

contendo NLS-CT na prevenção e tratamento destas lesões cutâneas induzidas pela RI. Foram 

objetivos desta: 

 Realizar um teste de toxicidade aguda de uma formulação tópica contendo 

curcuminoides encapsulados em NLS (NLS-CT) na pele e em órgãos-alvo de 

camundongos BALB; 

 Induzir radiodermite em camundongos BALB;  

 Avaliar o efeito de formulações tópicas contendo curcuminoides encapsulados em NLS 

(NLS-CT) na prevenção e no tratamento de radiodermite, em camundongos BALB. 
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3. MÉTODO 

 

Como no Brasil ainda não existe uma regulamentação específica para a nanotecnologia 

e nanomateriais, seguiremos orientações acerca da estabilidade e toxicidade usuais. De acordo 

com a Lei da Comunidade Comum Europeia n° 696 de 20 de outubro de 2011, uma formulação 

para ser considerada um Nano Produto ou Nanotecnologia precisa contemplar alguns pré-

requisitos, a saber: possuir pelo menos 50% das partículas com diâmetro externo menor que 

100 nm e não conter aglutinantes como adesivos, óleos, ceras, parafinas, graxas, colas, entre 

outros (COMMISSION RECOMMENDATION, 2011).  

As NLS-CT desenvolvidas (ZAMARIOLI, 2014)1,2, apesar de terem tamanho dentro da 

escala de nanômetros, não possuem diâmetro externo inferior a 100 nm em 50% das partículas 

e possuem ceras em sua composição. 

Nesta etapa foram realizadas as avaliações cujos passos metodológicos estão 

apresentados nos tópicos a seguir.  

 

3.1. Etapa 1: Estudos de estabilidade 

 

Para esta etapa, foram produzidas NLS-CT, segundo o processo descrito em estudo 

anterior (ZAMARIOLI et al., 2015)3. Optou-se por avaliar três diferentes doses de 

curcuminoides nas NLS-CT, a saber: 5 mg, 17,5 mg e 30 mg em 100g de gel. Serão descritas 

as avaliações que foram realizadas, de acordo com as preconizadas pela agência regulatória 

brasileira. 

As três Formulações (Δ de 12,5 mg entre elas) foram acondicionadas em embalagens 

brancas e opacas, com tampa de rosca e batoque; embalagens estas que estavam sendo 

consideradas para o envase do produto final.  

Estas concentrações foram baseadas na concepção que se trata de um sistema que utiliza 

uma menor concentração de princípio ativo e que este é liberado de forma controlada. Ainda, é 

                                                           
1 As NLS-CT desenvolvidas previamente possuem diâmetro de 123 nm, Índice de Polidispersividade (PdI) de 

0,371 e potencial zeta de -29,10 mV, incorporadas em gel de hidroxietilcelulose.  
2 Número do registro: BR1020150090170, título: "Processo de obtenção de nanopartículas lipídicas sólidas 

contendo curcuminoides, nanopartículas lipídicas sólidas contendo curcuminoides e uso das mesmas", Instituição 

de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instituição financiadora: Universidade de São 

Paulo. 
3 Esta formulação foi submetida a testes preliminares de estabilidade e apresentou boa espalhabilidade e, quando 

submetida a estresse mecânico a 3.000 rpm por 30 minutos não apresentou separação de fases. Os testes 

preliminares de estabilidade da formulação consistiram em seis ciclos de 48 horas, sendo 24 horas em estufa a 

40°C ± 2°C e 24 horas em geladeira 5°C ± 2°C. A formulação (gel) permaneceu homogênea, de coloração amarela 

clara, brilhante, com odor característico e sem alteração significativa de pH. 
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sabido que a curcumina apresenta atividade biológica em concentrações plasmáticas baixas 

(ng/mL) (SHOBA et al., 1998; STRIMPAKOS; SHARMA, 2008), a despeito de sua baixa 

solubilidade e consequente também baixa biodisponibilidade por via oral. Ainda, a forma de 

administração pretendida é a tópica e a ação localizada.  

Outra consideração importante é o fato de o Brasil pertencer a Zona Climática IV (úmida 

e quente) e as condições recomendadas para estudos de estabilidade em temperatura ambiente 

serem de 40ºC ± 2ºC à 75 % ± 5% de umidade relativa do ar (UR) (ANVISA, 2012; ORIQUI; 

MORI; WONGTSCHOWSKI, 2013). Por tratar-se de NLS a base de cera de abelha, uma 

temperatura próxima a 40°C poderia comprometer a estabilidade das nanopartículas, pois a cera 

torna-se amolecida em torno desta temperatura. As condições de umidade relativa do ar foram 

mantidas, porém a temperatura de escolha para os testes foi de 25°C. 

 

3.1.1. Avaliação organoléptica 

 

As características organolépticas avaliadas foram cor, odor e sensação ao tato 

(APÊNDICE 1), conforme orientação da ANVISA (2004), através de inspeção visual, tátil e 

olfativa. 

 

3.1.2. Avaliação físico-química  

 

3.1.2.1. pH 

 

O pH das amostras foi aferido numa dispersão de 1g de formulação em 10 mL de água 

Milli-Q, após 30 minutos de agitação em Vortex modelo AT 56 (Phoenix). Foi utilizado 

peagâmetro modelo DM 20 (Digimed, São Paulo, SP, Brasil) e as análises foram feitas em 

triplicata, no mesmo dia do preparo das formulações, sendo este considerado tempo zero (T0) 

e, posteriormente, aos três e seis meses (T3 e T6). 
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3.1.2.2. Comportamento reológico 

 

 As amostras das três formulações contendo NLS-CT (5 mg, 17,5 mg e 30 mg) foram 

analisadas nos mesmos intervalos de tempo (T0, T3 e T6). Foram feitas no reômetro tipo Cone 

& Placa (R/S Plus Brookfield, Co, Middleboro, MA, EUA), haste CP-25, gap 3. Aplicou-se 

taxa de cisalhamento de 0 a 60 s-1 e de 0 a 300 s-1 (curva ascendente) e de 60 a 0 s-1 e de 300 a 

0 s-1 (curva descendente), por tempo total de 120 e 600 segundos a 37°C, respectivamente. 

 Os reogramas obtidos foram ajustados pela equação de Ostwald, apresentada abaixo:  

 

𝜏 = 𝑘𝛾𝑛                                                          (1) 

 

Onde: τ é a tensão de cisalhamento 

k é o índice de consistência 

γ é a taxa de cisalhamento  

n o índice de fluxo. 

  

Para calcular o índice de fluxo, a histerese como a área entre as curvas (tixotropia) e os 

valores de viscosidade aparente utilizou-se o software RHEOCALC versão 1,01 (Brookfield, 

Co, Middleboro, MA, EUA).  

  

3.1.2.3. Teor de ativo 

 

A quantificação de curcuminoides nas formulações foi realizada por cromatografia 

analítica de alta eficiência, metodologia validade inicialmente por Paulucci et al. (2013) e 

submetida a revalidação da linearidade e da seletividade por Zamarioli (2014). O método 

apresenta limite de quantificação de 169 ng/mL e de detecção de 160 ng/mL; equação da reta y 

= 0,006x – 0,009, sendo 0,006 o coeficiente angular e 0,009 o linear, com r2 de 0,999, 

demonstrando linearidade, dentro das concentrações analisadas (ANVISA, 2003). 

O equipamento de cromatografia foi HPLC Ultimate 3000 (Thermo Fisher Brazil 

Instrumentos Cientificos Ltda, São Paulo, Brasil), coluna C18 da Allcrom (Phenomenex, São 

Paulo, Brasil) de 250 x 4,6 mm, 100Ǻ; fase móvel acetonitrila (ACN) e água acidificada (ácido 

cítrico a 1%) na proporção 50:50 (v:v), pH 3,5, vazão de 1,0 mL/min, detector Ultra Violeta 

(UV) –Visível (Vis) a 418, 420 e 426 nm, volume de injeção de 50 µL, com tempo de eluição 

de 20 minutos, filtro de 0,45 µm e temperatura do forno de 40°C.  
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3.2. Etapa 2: Estudos in vitro 

 

Serão descritos os passos metodológicos adotados nesta etapa, desde o cultivo de 

linhagens celulares até o desenvolvimento dos estudos de citotoxicidade, liberação e inibição 

de β-hexosaminidase, enzima estudada para avaliar atividade alergênica de diferentes 

substâncias. 

 

3.2.1. Linhagens celulares e cultivo 

 

Foram utilizadas linhagens celulares normais de fibroblastos CCD1072Sk e 

queratinócitos HaCaT humanos, adquiridas do Banco de Células do Rio de Janeiro. As células 

foram mantidas congeladas em nitrogênio líquido e cultivadas em monocamada, em meio 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) com uma mistura de nutriente (HAM-F10) 

(Sigma-Aldrich) e 10% de soro bovino fetal (SBF) (Cultilab, Campinas, Brasil), em 5% de CO2 

e a 37ºC, até atingirem o estado de semiconfluência para posterior subcultivo e preparo para os 

experimentos. 

 Outra linhagem de células utilizada nesta etapa foi a RBL-2H3 de mastócitos de ratos 

alterados, gentilmente fornecidas pelas Professoras Dra. Connie Oliver e Maria Célia Jamur, da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Atualmente são cultivadas no Laboratório de 

Biossensores e Sistemas Microheterogêneos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da Universidade e São Paulo. O meio de cultura utilizado foi DMEM com 15% 

de SBF. 

 

3.2.2. Ensaio de viabilidade celular com queratinócitos e fibroblastos  

 

As células, cultivadas e semeadas em placas de 96 poços, foram incubadas por 24h e 

expostas a oito concentrações (0,078 µg/mL; 0,156 µg/mL; 0,313 µg/mL; 0,625 µg/mL; 1,25 

μg/mL; 2,50 μg/mL; 5,00 μg/mL e 10,00 μg/mL) de NLS e o equivalente, em massa de 

curcuminoides encapsulados ou não, até o tempo de colheita (120 h após o início do 

tratamento). Foi feita triplicata em cada concentração analisada.  

 Após o tempo de incubação de 120 h, a seguinte sequência foi adotada: 

 As células, CCD1072Sk e HaCaT, foram observadas; 

 O meio foi retirado; 

 As células foram lavadas com SBF; 
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 100 μL de uma solução contendo DMEM - D1145 (Sigma-Aldrich) foi adicionado em 

cada poço com o kit XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-Nitro-5-Sulfophenyl)-2H-

Tetrazolium-5-Carboxanilide (Roche Molecular Biochemicals/Mannhein, DE); 

 As células foram mantidas em estufa modelo COM-19AIC (UV) (Sanyo Electric Co., 

Ltd, Japão) no tempo indicado pelo fabricante, por 3 h à 37ºC, até o momento da leitura 

colorimétrica; 

 Foi realizada a leitura das placas através do aplicativo Gen5 versão 2.06 (Bio Tek 

Instruments, Inc, USA). 

 

Com este kit XTT foi possível analisar o número de células viáveis nas culturas, através 

da clivagem do sal tetrazolium XTT em formazan (cor alaranjado) em células viáveis. O 

número de células viáveis foi correlacionado com a quantidade do corante, que pode ser 

quantificado em espectrofotômetro, detectável por uma absorbância de 480 nm (SCELZA et 

al., 2012). Foram realizados três experimentos independentes para cada linhagem celular. 

 

3.2.2.1. Ensaio de viabilidade celular com queratinócitos e fibroblastos após radiação 

ionizante  

  

Foram seguidos os mesmos passos metodológicos realizados nos ensaios de 

citotoxicidade, até o momento da exposição às diferentes concentrações (0,078 µg/mL; 0,156 

µg/mL; 0,313 µg/mL; 0,625 µg/mL; 1,25 μg/mL; 2,50 μg/mL; 5,00 μg/mL e 10,00 μg/mL) de 

NLS e o equivalente, em massa de curcuminoides encapsulados ou não. Após 24h de exposição, 

as placas com CCD1072Sk e HaCaT foram submetidas a 2 Gy de RI no equipamento na 

Unidade de Radioterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. Para cada placa irradiada, uma placa de controle foi mantida nas 

mesmas condições ambientais. 

 

3.2.3. Ensaio direto – liberação de β-hexosaminidase  

 

A degranulação dos mastócitos foi medida conforme descrito por Naal et al. (2004). As 

células RBL-2H3 foram primeiramente sensibilizadas com 1 μg/mL de anti-DNP IgE, 

purificadas como descrito anteriormente (POSNER et al., 1992) e plaqueadas em placa de 96 

poços a 5 × 105 células/mL por 24 h, a 37 °C e 5% de atmosfera de CO2. Em seguida, as células 

foram lavadas duas vezes em tampão de Tyrode, a pH 7,4, e pré-tratadas por 20 min, a 37 °C, 
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com diferentes concentrações de CT ou NLS-CT (0,3 a 50 μg/mL, mantidas em solução estique 

em DMSO ou Tyrode, espectivamente), ambas diluídas, posteriormente, em tampão de Tyrode. 

A degranulação celular foi medida por determinação da quantidade de β-hexosaminidase 

liberada. Desse modo, as células RBL foram estimuladas pela adição de 100 μL de uma solução 

a 200 ng/mL de antígeno DNP-BSA (HARDY, 1986), em concentração final de 100 ng/mL, 

seguido de tratamento com 100 μL de substrato β-hexosaminidase 3,6 mM (4-metilumbeliferil-

N-acetil-p-D-glucosaminida, MUG, Sigma-Aldrich), em tampão de Tyrode (pH 7,4) e 

incubação durante 60 min. A atividade da β-hexosaminidase foi quantificada medindo a 

intensidade de fluorescência do produto da clivagem mediada por β-hex de MUG, 

metilumbeliferona, num leitor de microplacas (BioTEK, Winooski, EUA) utilizando filtros de 

excitação de 360 nm e de emissão de 450 nm. A libertação espontânea de β-hexosaminidase e 

a β-hexosaminidase total foi determinada nas células em tampão de Tyrode sem antígeno ou 

com 0,1% de Triton-X-100, respectivamente. As amostras estimuladas pelo antígeno na 

ausência do CT ou NLS-CT foram tomadas como uma amostra onde a degranulação está no 

máximo. A fluorescência de controle foi feita apenas em tampão (sem sobrenadante celular) e 

foi subtraída de todas as leituras. A percentagem de liberação de β-hromosaminidase estimulada 

foi calculada de acordo com a Equação 2.  

 

                                  (2) 

Onde: N Normal, fluorescência do veículo (tampão de Tyrode); Amostra S, fluorescência das 

amostras (+) DNP-BSA, (+) ou (-) CT e NLS-CT e T Total, fluorescência de amostras de células 

Triton X-100-lisadas. 

O valor de IC50 (concentração de curcuminoides, CT, necessária para inibir a 

degranulação de β-hexosaminidase a partir de células estimuladas com antígeno em 50%) foi 

determinado graficamente. O efeito inibitório dos curcuminoides na liberação da β-

hexosaminidase foi comparado com o fumarato de cetotifeno. Salvo indicação em contrário, os 

reagentes são da Mallinckrodt Baker Inc., Phillipsburg. 

 

3.2.4. Ensaio de viabilidade celular com mastócitos 

  

Células RBL-2H3 foram semeadas em microplacas de 96 poços a 4,0 x 105 células/mL 

e incubadas durante a noite a 37 °C. Após uma etapa de lavagem com PBS, as células foram 

tratadas com 200 µL de diferentes concentrações de CT e NLS-CT (0,3‐50 μ / mL), diluídas 

100min% x
NT

NS
idaseHexosa 
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em meio de cultura celular, seguindo-se uma etapa de incubação de 24 h, a 37 °C. Em seguida, 

as amostras dos experimentos foram tratadas com 5 μL de uma solução de estoque de resazurina 

1,0 mg / mL (Sigma-Aldrich) por novas 3 h de incubação. A viabilidade celular foi avaliada 

com base nas medições de fluorescência da resorufina, um produto fluorescente resultante da 

redução da resazurina por células viáveis (excitação a 530 nm, emissão a 590 nm). A 

fluorescência registrada de amostras de controle não tratadas foi tomada como 100% de 

viabilidade celular 

 

3.2.5. Análise estatística 

 

 Os dados descritivos desta etapa foram expressos através de medidas de tendência 

central e de dispersão. Graficamente, os resultados foram apresentados em termos de 

viabilidade celular em relação ao controle das células (100% de viabilidade), nas diferentes 

concentrações. Para o ensaio de liberação de β-hexosaminidase, este foi expresso em termos de 

porcentagem de inibição da liberação, em comparação com um controle de liberação 

espontânea e outro de máxima liberação. 

Para a realização da análise dos dados desta etapa foi utilizado o programa R Core 

Team, 2017) versão 3.4.1 através da biblioteca GAMLSS (RIGBY; STASINOPOULOS, 2007). 

A classe de Modelos Aditivos Generalizados para Posição, Escala e Forma (GAMLSS em 

inglês) é adequada, sobretudo, para modelagem da variável resposta quando ela não segue uma 

distribuição da família exponencial e nos casos em que o regressando exibe heterogeneidade, 

ou seja, quando a escala ou a forma da distribuição da variável resposta mudam com as variáveis 

explanatórias (FLORÊNCIO, 2010).  

Seja 𝑦𝑇 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛) um vetor de tamanho n da variável resposta com função 

densidade 𝑓(𝑦𝑖|𝜃
𝑖) , onde 𝜃𝑖 = (𝜃1𝑖 , 𝜃2𝑖  𝜃3𝑖  𝜃4𝑖) = (µ𝑖, 𝜎𝑖 𝜈𝑖 𝜏𝑖), e seja k = 1, 2, 3, 4 e seja 

𝑔𝑘(. ) uma função de ligação monótona que relaciona os parâmetros com as variáveis 

independentes a partir das equações:  
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Onde µ, σ, ν e τ são vetores de comprimento n, βk = (β1k, β2k, . . . , βjk) é um vetor de 

comprimento jk  e Xk é a matriz de delineamento de ordem n x jk, Zjk é a matriz conhecida de 

delineamento de ordem n x 𝑞𝑗𝑘 e 𝛾𝑗𝑘 é uma variável aleatória de dimensão 𝑞𝑗𝑘 que é assumida 

com distribuição 𝛾𝑗𝑘  ~ 𝑁𝑞𝑗𝑘
(0, 𝐺𝑗𝑘

−1), onde 𝐺𝑗𝑘
−1

 é a inversa generalizada de dimensão 𝑞𝑗𝑘 x 

𝑞𝑗𝑘. Os parâmetros µ e σ usualmente são caracterizados como parâmetros de locação e escala 

respectivamente enquanto que os demais parâmetros, se existem, são caracterizados como 

parâmetros de forma: assimetria e curtose. Embora eles também possam aplicados de uma 

maneira mais generalista para qualquer parâmetro da população (STASINOPOULOS; RIGBY, 

2007). 

Para a seleção da distribuição da variável dependente foi utilizado o critério de 

informação de Alaike Generalizado, definido por GAIC =  −2l(θ̂) + bdf , onde l(θ̂) é a função 

de verossimilhança, b é um parâmetro de penalização e dfdenota os graus de liberdade do 

modelo. Para b = 2 temos o critério original de Akaike, AIC (1974) enquanto que para b = log 

(n) o critério de Informação Bayesiana, SBC (1978). Quanto menor o valor do critério, melhor 

é o ajuste. Para este trabalho foi escolhido o SBC. No apêndice de Stasinopoulos (2008) são 

apresentadas todas as distribuições abrangidas na classe GAMLSS. 

 Para a viabilidade celular dos queratinócitos (HaCaT), a tabela 1 mostra a aplicação dos 

critérios AIC e SBC para a seleção da distribuição mais adequada de probabilidade, ilustrando 

somente cinco distribuições.  

 

  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Tabela 1 – Seleção de modelos para a análise de viabilidade celular dos queratinócitos 

(HaCaT). Ribeirão Preto, 2017. 

Distribuições AIC Distribuições SBC 

SEP2 1389,07 SEP2 1401,42 

SEP1 1390,19 SEP1 1402,54 

BCPEo 1390,49 BCPEo 1402,84 

PE 1397,01 PE 1406,27 

SEP3 1397,65 SEP3 1410,00 

Nota: Alaike Generalizado; critério de Informação 

Bayesiana 

 

Por ambos os critérios podemos observar que a distribuição Exponencial Potência 

Assimétrica (Skew Exponential Power type 2 distribution - SEP2) apresentou o melhor 

resultado, sendo, portanto, a distribuição escolhida (Tabela 1).  

No gráfico 1 temos a sobreposição da densidade da SEP2 sobre a distribuição real dos 

dados.  

 

Gráfico 1 – Sobreposição da densidade SEP2 sobre a distribuição das células HaCat. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nota-se uma curva assimétrica e com uma cauda pesada à direita (Gráfico 1). A 

aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo evidencia a 

adequação do ajuste (W = 0,99472, p-valor = 0,8810). 

 A distribuição SEP2 (µ, σ, ν, τ), dada em Stasinopoulos, Rigby e Akantziliotou (2008), 

é definida pela seguinte expressão:  
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Onde −∞ < y <  ∞, −∞ < µ <  ∞, −∞ < ν <  ∞, (σ > 0) e (τ > 0). E tem-se que z =

 (y −  µ) σ⁄ , ω = sign(z)|z|τ/2ν√2/τ e fZ1
é uma função densidade de probabilidade 

Z1 ~ PE2(0, τ1 τ⁄ , τ) e Φ(ω) é a função de distribuição acumulada de uma distribuição Normal 

Padrão no ponto ω. A função de ligação entre os parâmetros e as variáveis independentes são 

dados respectivamente por 𝑔1(µ) = µ e 𝑔2(𝜎) = log (𝜎), 𝑔3(𝜈) = 𝜈 e 𝑔4(𝜏) = log (𝜏). 

 O parâmetro 𝜈 determina a assimetria da distribuição, com (𝜈 >  0) indicando assimetria 

positiva e (𝜈 <  0) assimetria negativa enquanto que o parâmetro 𝜏 indica a curtose, com (𝜏 >

 2) indicando cauda platicúrtica (distribuição mais "achatada" do que a distribuição normal) 

enquanto que (𝜏 <  2) indica cauda leptocúrtica (distribuição menos "achatada" do que a 

distribuição normal. 

 Para a viabilidade celular dos fibroblastos (CCD), na tabela 2 temos a aplicação dos 

critérios AIC e SBC para a seleção da distribuição mais adequada de probabilidade, também 

ilustrando somente cinco distribuições.  

 

Tabela 2 - Seleção de modelos para a análise de viabilidade celular dos fibroblastos (CCD). 

Ribeirão Preto, 2017. 

Distribuições AIC Distribuições SBC 

WEI3 1302,21 WEI3 1308,38 

BCCGo 1303,03 LO 1310,68 

SN2 1303,45 BCCGo 1312,29 

GG 1303,81 SN2 1312,71 

LO 1304,51 GG 1313,07 

BCPEo 1304,95 PE 1314,52 

Nota: Alaike Generalizado; critério de Informação Bayesiana 

 

Por ambos os critérios podemos observar que a distribuição Weibull (WEI3) apresentou 

o melhor resultado sendo, portanto, a distribuição escolhida (Tabela 2).  

No gráfico 2 temos a sobreposição da densidade Weibull sobre a distribuição real dos 

dados. A aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo 

evidencia a adequação do ajuste (W = 0,99251, p-valor = 0,6523). 

  

(7) 
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Gráfico 2 – Sobreposição da densidade Weilbull sobre a distribuição das células CCD. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 A distribuição Weibull (WEI3), dada em Stasinopoulos, Rigby e Akantziliotou (2008), 

denotada por WEI3 (µ, σ) apresenta a seguinte função densidade de probabilidade 

 

 

 

Onde y é uma variável que assume valores estritamente positivos (y > 0), µ é a média 

da distribuição (µ > 0), σ é o parâmetro de dispersão (σ > 0) e 𝛽 =  µ/𝛤(
1

𝜎
+ 1). A função de 

ligação entre os parâmetros e as variáveis independentes é a função log, ou seja, 𝑔1(µ) = log (µ) 

e 𝑔2(𝜎) = log (𝜎). 

 Para analisar a porcentagem de liberação de β-hexosaminidase pelos mastócitos (RBL-

2H3), após serem tratados com NLS-CT e CT em diferentes concentrações, foi utilizada a 

distribuição Beta. No gráfico 3 temos a distribuição dos dados.  

 

  

(8) 
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Gráfico 3 – Sobreposição da densidade Beta sobre a distribuição de porcentagem de liberação 

de β-hexosaminidase pelos mastócitos. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo 

evidencia a adequação do ajuste (W = 0,992, p-valor = 0,0537). 

 Para a análise entre as distintas doses de CT sobre a viabilidade celular dos mastócitos 

foi aplicado o teste não paramétrico para análises  

 

3.3. Etapa 3: Estudos in vivo 

 

Para atestar a segurança das formulações, foram realizados teste de toxicidade sistêmica. 

Por tratar-se de roedores, a via oral foi aventada quanto a uma possível porta de entrada da 

formulação e exames complementares foram considerados importantes. 

As recomendações são observações em 24, 48 e 72 horas, após a administração do 

produto (ANVISA, 2013). No entanto, optou-se por avaliar os animais durante 21 dias, 

diariamente, complementando, assim, os dados para os estudos de doses repetidas.  

Ainda, segundo a ANVISA (2013), é importante e recomendável a avaliação da 

tolerância local pela própria via terapêutica pretendida, que neste caso foi a pele dos 

camundongos.  
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3.3.1. Toxicidade da formulação  

 

 Para este teste de toxicidade optou-se por aplicar a Formulação com 30 mg/100g NLS-

CT (CT/gel), topicamente na região dorsal de cinco (n=5) camundongos machos (7 a 8 semanas 

com 20 - 25 gramas), linhagem BALB, diariamente, por 21 dias. Como controle, três (n=3) 

camundongos foram criados nas mesmas condições sanitárias, sem receber a aplicação tópica 

e em caixa separada. Os passos metodológicos utilizados neste estudo estão ilustrados na figura 

1.  

 

Figura 1 - Esquema do estudo de toxicidade. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

 Foram avaliados peso, consumo alimentar, vivacidade e mobilidade dos animais, além 

de reação cutânea local (APÊNDICE 2). A área de aplicação da formulação está representada 

na figura 2. 

 

Figura 2- Ilustração em D0 do local de tricotomia para posterior aplicação da formulação. 

 
Fonte: O próprio autor. 

Local da tricotomia e 

de aplicação da 

formulação. 
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 A tricotoma foi realizada em todos os animais antes da primeira aplicação para garantir 

que a formulação atingisse a pele e não ficasse totalmente retida nos pelos no grupo 

experimental e, no grupo controle, para assegurar que este procedimento não seria motivo de 

confusão numa possível reação cutânea e interferisse na avaliação. 

 

3.3.1.1. Parâmetros sanguíneos 

 

 No D21 foram coletas amostras de sangue para avaliação de toxicidade renal (ureia, 

creatinina) e hepática (transaminase glutamino-pirúvica - TGP, fosfatase alcalina – FA e 

proteínas totais), por punção cardíaca, após anestesia com cetamina (50mg/mL - 100 mg/kg de 

peso) e xilazina (20mg/mL - 10 mg/kg de peso), intraperitoneal, conforme ilustrado na Figura 

1.  

 Foi realizada bioquímica seca na Clínica Veterinária Univet, em Ribeirão Preto, devido 

ao pequeno volume sanguíneo dos camundongos. O sangue, após a coleta, foi inserido em 

Eppendorfs de 1,5 mL cada, sem a adição de nenhuma substância, acondicionado em 

temperatura ambiente e encaminhado para análise no mesmo dia. 

 

3.3.1.2. Análises histológicas 

 

 Após a realização do deslocamento cervical e certificação da morte dos camundongos, 

foram coletas amostras de tecido cutâneo (área tratada com formulação ou sem tratamento), 

fígado, rins, pulmão e coração, para avaliação histológica.  

As biópsias foram tratadas conforme Andrade et al. (2011), seguindo uma sequência 

de fixação, lavagem, desidratação, diafanização, inclusão de parafina, corte, desparafinização, 

hidratação, coloração com Hematoxilina e Eosina (HE) e, para a pele, onde era importante a 

avaliação de colágeno, optou-se por corar também com Picrosirius red. A distância entre os 

cortes foi de 25 µm e as fotomicrografias foram realizadas no microscópio Leica DM 4100B 

(Alemanha) 

Nas lâminas coradas em HE, foram feitas análises qualitativas. Após coloração com 

Pocrosirus red, foram capturadas imagens através de luz polarizada, com o objetivo de analisar 

quantitativamente o colágeno. O recurso utilizado para tal finalidade foi o Plugin “Cell 

Counter” do software ImageJ 1.45 (Figura 3). 
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Figura 3 - Processo de quantificação de colágeno pelo ImageJ. 

 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

3.3.1.3. Análise estatística 

 

Nos estudos de toxicidade da formulação os dados relativos ao peso foram expressos 

pela média, desvio-padrão, variância, mínimo e máximo. Na tabela 3 temos a aplicação dos 
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critérios AIC para a seleção da distribuição mais adequada de probabilidade para a variável 

peso no neste estudo de toxicidade da formulação.  

 

Tabela 3 – Seleção de modelos para a análise do peso dos camundongos no estudo de 

toxicidade da formulação. Ribeirão Preto, 2017. 

Distribuição AIC 

LO 126,54 

WEI3 127,07 

GA 127,98 

SN2 127,99 

BCCGo 128,00 

Fonte: O próprio autor. 

 

Podemos observar que a distribuição Logística (LO) apresentou o melhor resultado 

sendo, portanto, a distribuição escolhida.  

No gráfico 4 temos a sobreposição da densidade LO (µ,σ) sobre a distribuição dos dados. 

A aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo evidencia a 

adequação do ajuste (W = 0,97926, p-valor = 0,7778). 

 

Gráfico 4 – Sobreposição da densidade Logística (LO) sobre a distribuição do peso dos 

camundongos no estudo de toxicidade da formulação. 

 
Fonte: O próprio autor 

 

A distribuição LO (µ,σ), dada em Stasinopoulos, Rigby e Akantziliotou (2008),  é 

definida pela seguinte expressão: 
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Onde −∞ < 𝑦 <  ∞, −∞ < µ <  ∞, e σ > 0. A função de ligação entre os parâmetros 

e as variáveis independentes é dada respectivamente por 𝑔1(µ) = µ e 𝑔2(𝜎) = log (𝜎). 

Para o consumo alimentar e ingesta hídrica, os dados foram apresentados em função da 

média. 

Quanto aos parâmetros sanguíneos, os dados foram apresentados em termos de da 

média, desvio-padrão, mínimo, máximo, variância e mediana, por grupo analisado. Dada a 

independência dos grupos, tamanho amostral e comportamento das variáveis, optou-se pelo 

teste não paramétrico de Mann-Withney. Como havia um estudo na literatura que apresentava 

uma média dos marcadores sanguíneos aqui observados, optou-se por realizar o teste de 

Wilcoxon para observar se as médias eram iguais entre as observadas no grupo tratamento e a 

literatura (H0). Para TGP 48,60 ±7,58, creatinina 0,12 ± 0,03, ureia 41,98 ± 10,77 e proteínas 

totais 4,76 ± 0,39 (SPINELLI et al., 2012) e para fosfatase alcalina 210,43 (ALMEIDA et al., 

2008).  

Para a porcentagem de colágeno, em cada lâmina corada com Picrosirius red foram 

fixados três cortes e feitas duas (2) fotos de cada um, totalizando seis (6) fotos de cada lâmina 

para posterior tratamento estatístico. Os dados foram apresentados considerando a média, 

mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Seleção de modelos para a análise da % de colágeno na pele dos camundongos no 

estudo de toxicidade da formulação. Ribeirão Preto, 2017. 

Distribuições AIC 

BE -150,29 

LOGITNO -149,82 

BEINF1 -148,29 

BEOI -148,29 

BEZI -148,29 

BEINF0 -148,29 

GB1 -146,66 

BEINF -146,29 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para a análise dos dados do porcentual de colágeno foi utilizada a distribuição Beta. No 

gráfico 5 temos a sobreposição da densidade Beta sobre a distribuição dos dados.  

  

(9) 
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Gráfico 5 - Sobreposição da Densidade Beta (BE) sobre a distribuição da porcentagem de 

colágeno na pele dos camundongos no estudo de toxicidade da formulação. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo 

evidencia a adequação do ajuste (W = 0,9981, p-valor = 0,8363). Foi realizada uma análise 

destes dados pelos modelos mistos e o diagnóstico deste modelo está apresentado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Diagnóstico do Modelo Misto para a variável colágeno no estudo de toxicidade 

da formulação. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

A análise dos resíduos mostrou que o modelo está adequado, os pontos estão 

aleatoriamente dispersos ao longo do 0 (Gráfico 6B) e os pontos estão alinhados de forma linear 

ao longo da reta quando os quartis da amostra são analisados em função de quartis teóricos 

(Gráfico 6D). 

 

3.3.2. Estudo de indução de radiodermite 

 

Para a escolha do modelo animal, camundongos BALB, levou-se em consideração o 

problema em investigação: a radiodermite. Conforme observou Haston (2012) em seu estudo 

com diferentes linhagens de camundongos, os da linhagem BALB são mais sensíveis à radiação 

ionizante (RI). 

 Para tanto, camundongos machos (7 a 8 semanas com 20 - 25 gramas) da linhagem 

BALB foram irradiados com as doses de 6, 10, 15, 20 Gy (n=25, cinco em cada dose), 25 Gy 

(n=3, três animais) e 30 Gy (n=2, dois animais), com fração única, após anestesia com cetamina 

(50mg/mL – 80 mg/kg de peso) e xilazina (20mg/mL – 10 mg/kg de peso) intraperitoneal e 

tricotomia da pata posterior esquerda (Figura 4).  
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 Reitera-se que cada grupo foi independente e somente após o término de 21 dias de 

análise outro grupo foi iniciado. A única exceção ocorreu no momento do teste das doses 25 

Gy e 30 Gy, pois dois animais que receberam 20 Gy apresentaram radiodermite G1 no D16 e 

outro no D14. O intuito era de estabelecer uma dose que provocasse radiodermite sem 

comprometer a integridade sistêmica 

 

Figura 4. Fotografia do camundongo um (1) no D0, após anestesia e tricotomia para iniciar a 

radiação da pata posterior esquerda. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Para o procedimento de irradiação foi utilizado equipamento de Ortovoltagem, 

fabricante Siemens Medical, modelo Stabilipan, energia 80 kVp, e corrente de 20 mA, com 

campo aberto com diafragma de 10 x 10cm, e campo colimado com placa de chumbo de 1,5 x 

1,5 cm, a uma distância fonte superfície de 35 cm (Figura 4). 

 Na figura 5 podemos observar o posicionamento dos animais. O equipamento de raios-

X de baixa e média energia ilustrado é utilizado para tratar lesões superficiais em seres 

humanos. Para garantir uma maior dose na pele dos camundongos, foi o escolhido para o 

desenvolvimento deste projeto. 

  

Local irradiado 
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Figura 5 - Posicionamento dos camundongos para a administração da RI. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Nesta etapa também foram avaliados peso, consumo alimentar, vivacidade e mobilidade 

dos animais, além do tempo de desenvolvimento de radiodermite e graduação da mesma, 

conforme instrumento apresentado no Apêndice 3.  

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo estão representados na figura 

6. 
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Figura 6 - Esquema do estudo piloto de indução de radiodermite. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

 Após 21 dias de avaliação, todos os animais foram submetidos à anestesia com cetamina 

(50mg/mL – 80 mg/kg de peso) e xilazina (20mg/mL – 10 mg/kg de peso) intraperitoneal, para 

posterior deslocamento cervical. A morte foi constatada através de reflexo da cauda, reflexo 

palpebral e corneal, frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR). 

 

3.3.2.1. Análise estatística 

 

 No estudo de indução de radiodermite os dados relativos ao peso dos animais foram 

apresentados de forma descritiva com medidas de tendência central (média e mediana) e de 

dispersão (desvio-padrão e variância); o consumo de ração e de água através da média. 

Na tabela 5 temos a aplicação dos critérios AIC e SBC para a seleção da distribuição 

mais adequada de probabilidade para a variável peso. Por ambos os critérios podemos observar 

que a distribuição Inversa Gamma (IGAMMA) apresentou o melhor resultado sendo, portanto, 

a distribuição escolhida.  
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Tabela 5 – Seleção de modelos para a análise do peso dos camundongos no estudo de indução 

de radiodermite. Ribeirão Preto, 2017. 

Distribuição AIC 

IGAMMA 515,70 

IG 515,70 

LOGNO 515,71 

GA 515,94 

SN2 517,33 

Fonte: O próprio autor. 

 

No gráfico 7 temos a sobreposição da densidade da distribuição Inversa Gamma 

(IGAMMA) sobre a distribuição dos dados.  

 

Gráfico 7 – Sobreposição da densidade distribuição Inversa Gamma (IGAMMA) sobre a 

distribuição dos pesos dos camundongos no estudo de indução de radiodermite. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo 

evidencia a adequação do ajuste (W = 0,97926, p-valor = 0,7778). 

A distribuição IGAMMA (µ,σ), dada em Stasinopoulos, Rigby e Akantziliotou (2008), 

é definida pela seguinte expressão:  

 

 

  

(10) 
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Onde α =  1 𝜎⁄  com y > 0, µ > 0 e σ > 0. A função de ligação entre os parâmetros e as 

variáveis independentes é dada respectivamente por 𝑔1(µ) = log (µ) e 𝑔2(𝜎) = log (𝜎). 

Foi realizada uma análise destes dados pelos modelos mistos e o diagnóstico deste 

modelo está apresentado no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Diagnóstico do Modelo Misto para a variável peso (g) no estudo de indução de 

radiodermite. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Quanto à radiodermite, os resultados desta etapa foram expressos sob a forma de 

probabilidade de desenvolvimento, graficamente.  
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3.3.3. Estudo dose-resposta 

 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito das três Formulações (5; 17,5 e 30 mg) na 

prevenção e tratamento de radiodermite induzida nos camundongos. Para alcançar tal objetivo 

também foram utilizados camundongos machos (7 a 8 semanas com 20 - 25 gramas), também 

da linhagem BALB. Os animais foram irradiados com 30 Gy, em dose única, dose esta que 

apresentou maior probabilidade de desenvolvimento de radiodermite, conforme observado no 

estudo anterior de indução.  

Foi utilizado um programa de aleatorização (Randon Free) dos animais (ANEXO 1) nos 

tempos necessários para as análises do estudo (D7, D14, D21 e D28). Seguiu-se a mesma 

sequência para todos os grupos, só a título de comparação e operacionalização.  

Inicialmente foram previstas avaliações também no D2 e com tempo total de 21 dias. 

Após o estudo de indução observou-se que não havia nenhuma alteração macroscópica e nem 

comportamental dos animais no D2 e, no D28, a epilação e eritema ainda estavam presentes. 

Optou-se, portanto, por estender o prazo de avaliação em uma semana e retirar as análises do 

D2. Foram escolhidos intervalos de sete dias por que são comumente utilizados em avaliações 

do processo inflamatório (WAMBIER et al., 2016). 

Quaisquer efeitos mecânicos da administração foram considerados e tal enfoque foi alvo 

de discussão, devido às diferenças inerentes entre as espécies. Este fato permitiu algumas 

inferências quanto à distinção entre os efeitos mecânicos e as ações físico-químicas, 

toxicológicas ou farmacodinâmicas da formulação.  

Antes da radiação, todos os animais foram submetidos à anestesia com cetamina 

(50mg/mL – 80 mg/kg de peso) e xilazina (20mg/mL – 10 mg/kg de peso) intraperitoneal e a 

tricotomia na pata posterior esquerda que seria irradiada, do mesmo modo que foi feito no 

estudo de indução de radiodermite.  

Para assegurar que a dose fosse aplicada no local esperado, os animais foram fixados 

com fitas adesivas numa base acrílica, sob uma placa de chumbo moldável, que permitia que 

somente uma área de 1,5 x 1,5 cm da pata posterior esquerda ficasse exposta. O tempo de 

irradiação foi de 47,22 minutos. Foi utilizado o mesmo equipamento de Ortovoltagem, 

fabricante Siemens Medical, modelo Stabilipan, energia 80 kVp, e corrente de 20 mA, com 

campo aberto com diafragma de 10 x 10cm, e campo colimado com placa de chumbo de 1,5 x 

1,5 cm, a uma distância fonte superfície de 35 cm (Figura 4), sendo a taxa de dose de 39,82 

cGy/min. 
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Nos grupos experimentais os animais receberam aplicação tópica de gel à base de NLS-

CT de 5 mg (E1), 17,5 mg (E2) ou 30 mg (E3); no grupo controle da formulação (CF), gel à 

base de NLS, imediatamente após a radiação. Seguiram com uma aplicação diária, por até 28 

dias. No grupo controle da radiação (CR), nenhum camundongo recebeu tratamento tópico 

local. Cada grupo foi mantido em caixas separadas para garantir que nenhum animal de grupos 

diferentes entrasse em contato com o produto de forma acidental. 

Nesta etapa também foram avaliados peso, consumo alimentar, vivacidade e mobilidade 

dos animais. As áreas irradiadas foram avaliadas quanto à descamação seca, descamação úmida, 

edema, hiperemia, sangramento e necrose, através da escala tipo Likert da Radiation Therapy 

Oncology Group (RTOG) (APÊNCIDE 4) e quanto à hiperpigmentação. As fotografias foram 

tiradas com a mesma máquina e os animais numerados segundo grupo de tratamento, nas datas 

pré-estabelecidas no cronograma de avaliações (Figura 7). 

Os passos metodológicos adotados neste estudo estão representados de forma resumida 

na figura 7 nos dias D0-D28. 

 

Figura 7 - Esquema do estudo dose-resposta 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

As avaliações por foto foram realizadas no D0, para todos os animais e no momento do 

sacrifício, nos tempos preestabelecidos pelo programa de aleatorização (ANEXO A). Este 

procedimento foi adotado para evitar sedações desnecessárias e sofrimento dos animais. 
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Todos foram anestesiados com cetamina (50mg/mL – 80 mg/kg de peso) e xilazina 

(20mg/mL – 10 mg/kg de peso) intraperitoneal para posterior deslocamento cervical, de acordo 

com a aleatorização estabelecida. Após a confirmação da morte do animal, através de reflexo 

da cauda, reflexo palpebral e corneal, frequência cardíaca (FC) e respiratória (FR), biópsias 

cutâneas foram coletadas.  

O tecido foi submetido a dois diferentes procedimentos. Primeiramente a pele da área 

tratada foi dividida em quatro quadrantes, sendo o quadrante superior direito transportado em 

Eppendorfs de 2 mL, em gelo seco, e mantidos em freezer -70°C até o momento das análises 

de citocinas; os outros quadrantes foram mantidos em formol para a fixação, parafinização, 

corte e coloração. 

 

3.3.3.1. Análises histológicas 

 

As biópsias cutâneas foram tratadas conforme Andrade et al. (2011), seguindo a 

mesma sequência e coloração em HE e Picrosirius red utilizadas no estudo de toxicidade.  

Foram quantificadas imagens capturadas padronizando-se a objetiva, a intensidade da 

luz do microscópio e a altura do condensador (ANDRADE et al., 2011). O recurso utilizado 

para tal finalidade será o Plugin “Cell Counter” do software ImageJ 1.45 para avaliação 

simultânea do infiltrado inflamatório, fibroblastos e vasos sanguíneos, após secções coradas 

com HE.  

Para a avaliação quantitativa das imagens da colagênese, foram capturadas imagens 

após secções coradas com Picrosirius red (coloração vermelha para colágeno), de acordo com 

a Figura 3. Foram feitos três (3) cortes de cada bloco e capturadas duas (2) fotos de cada corte, 

totalizando seis (6) fotos por animal. A distância entre cada corte foi de 25 µm. 
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3.3.3.2. Análise de citocinas 

 

 Para o padrão de expressão da resposta inflamatória das formulações de NLS-CT, as 

amostras da pele de todos os animais, incluindo grupo controle da radiação, da formulação e 

experimentais foram homogeneizadas com o auxílio de um homogeneizador de alto 

cisalhamento da marca IKA (IKAT 10 Basic UltraTurrax) em solução Tampão Fosfato Salina 

(PBS) contendo 0,4M de NaCl, 0,05% de Tween 20, 0,5% de albumina bovina sérica (BSA), 

0,1mM de fenil-metil-sulfonil fluoride, 0,1 mM de cloreto de benzetônio, 10 mM de EDTA e 

20 KI ml-1 aprotinina (Sigma).  

Após a homogeneização, estas foram centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos à 4°C. 

O sobrenadante foi utilizado para quantificar citocinas pró inflamatórias IL-1β, IL-6, o FNT-α, 

a anti-inflamatória IL-10 e o KC, pelo Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). 

Foram adicionados 250 µL de cada sobrenadante num poço de uma placa de 96 poços, 

adicionados50 µL de cada anticorpo de interesse (IL-1β, IL-6, FNT- α, IL-10 e KC), incubados 

a 4°C por toda à noite.  

No dia seguinte, as placas foram lavadas e incubadas por 2 horas com uma solução a 

1% de albumina bovina, no intuito de evitar ligações inespecíficas. Após esse bloqueio e 

lavagem das placas, as curvas-padrão em várias diluições, ou as amostras (em triplicata) foram 

adicionadas nas placas as quais foram incubadas a 4°C por 24 h. As placas foram lavadas três 

vezes com tampão e os anticorpos policlonais biotinilados diluídos 1/2.000 foram adicionados 

(100 µL/poço). Após incubação em temperatura ambiente por 1 hora, as placas foram lavadas 

e 50 mL de avidina-HRP diluídas 1:5000, foram adicionados. Trinta minutos após, 50 ml do 

reagente colorido dihidrocloro 1,2-fenilenodiamina (OPD) (OrtofelilenoDiamina, Sigma-

Aldrich) (solução 0,4 mg OPD – 0,4 mL H2O2 – 1 mL tampão) foram adicionados e as placas 

foram mantidas no escuro, em temperatura ambiente, por 15-20 min. A reação enzimática foi 

interrompida com H2SO4 (1 M , 50 µL poço) e as absorbâncias determinadas em 490 nm. Os 

resultados foram obtidos comparando a densidade óptica com as densidades das curvas padrões 

(CUNHA et al., 2000). 
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3.3.3.3. Análise estatística 

 

Quanto ao peso, estes dados foram apresentados de forma descritiva com medidas de 

tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão e variância); o consumo de 

ração e de água através da média.  

Na tabela 6 ilustramos a aplicação dos critérios AIC para a seleção da distribuição mais 

adequada de probabilidade para a variável peso.  

 

Tabela 6 – Seleção do modelo para o peso dos camundongos no estudo dose-resposta. Ribeirão 

Preto, 2017. 

Distribuição AIC 

WEI3 933,33 

SN2 936,17 

GG 936,47 

BCCGo 936,96 

SEP4 939,40 

Fonte: O próprio autor. 

 

Podemos observar que a distribuição Weibull (WEI3) apresentou o melhor resultado 

sendo, portanto, a distribuição escolhida para a variável peso.  

No gráfico 9 temos a sobreposição da densidade Weibull sobre a distribuição dos dados. 

A aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk sobre os resíduos do modelo evidencia a 

adequação do ajuste (W = 0,9837, p-valor = 0,1626). 

 

Gráfico 9 – Sobreposição da densidade Weibull sobre a distribuição dos pesos dos 

camundongos no estudo dose-resposta. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Foi realizada uma análise destes dados pelos modelos mistos e o diagnóstico deste 

modelo está apresentado no gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Diagnóstico do Modelo Misto para a variável peso (g) no estudo dose-reposta. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

 A análise dos resíduos mostrou que o modelo está adequado, os pontos estão 

aleatoriamente dispersos ao longo do 0 (Gráfico 10B) e os pontos estão alinhados de forma 

linear ao longo da reta quando os quartis da amostra são analisados em função de quartis 

teóricos (Gráfico 10D). 

A variável resposta do estudo, o grau de Radiodermite, foi avaliada através de um escore 

ordinal com valores inteiros de 0 a 4, onde 0 indica ausência de lesão e 4 é o grau mais elevado.  

 Para a avaliação de dados com medidas repetidas, foi utilizada a classe de Equações de 

Estimação Generalizadas (EEG), desenvolvida por Liang e Zeger (1986). Essa classe é uma 

extensão da classe de Modelos Lineares Generalizados (NELDER; WEDDERBURN, 1972) 

que consiste em modelar, separadamente, os parâmetros da regressão e da correlação intra-

sujeitos. Uma extensão desta classe para permitir a modelagem de respostas com distribuição 

Multinomial (respostas nominais e ordinais) foi proposta por Touloumis, Agresti e Kateri 

(2013). 
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Seguindo-se a definição de Touloumis, Agresti e Kateri (2013), seja 𝑌𝑖𝑡 um vetor de 

resposta para o sujeito i (i = 1, ... ,N) no tempo t (t = 1, ... , T) que toma valores em (1, 2, ... , J), 

J > 2 indica o número de categorias da variável resposta. Seja o vetor de respostas dado pela 

equação:  

 

𝑌𝑖 = (𝑌𝑖11, … , 𝑌𝑖1(𝐽−1),𝑌𝑖21, … , 𝑌𝑖2(𝐽−1), … , 𝑌𝑖𝑇1, … , 𝑌𝑖𝑇(𝐽−1), )
𝑇  

 

Onde 𝑌𝑖𝑡 = 1 se a resposta para o sujeito i no tempo t cai na categoria j e 𝑌𝑖𝑡 = 0 caso contrário. 

Seja 𝑥𝑖𝑡 o vetor de covariáveis associadas com 𝑌𝑖𝑡 e seja 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1
𝑇 , … , 𝑥𝑖𝑇

𝑇 )𝑇 a matriz de 

covariáveis para o sujeito i. Defina 𝜋𝑖𝑡𝑗 = 𝐸(𝑌𝑖𝑡𝑗|𝑥𝑖) = 𝑃(𝑌𝑖𝑡𝑗 = 1|𝑥𝑖) =  𝑃(𝑌𝑖𝑡 = 𝑗|𝑥𝑖) como 

a probabilidade de resposta da categoria j do sujeito i no tempo t, e seja 𝜋𝑖 = (𝜋𝑖1
𝑇 , … , 𝜋𝑖𝑇

𝑇 )𝑇o 

vetor de médias de 𝑌𝑖, onde 𝜋𝑖𝑡 = (𝜋𝑖𝑡1
𝑇 , … , 𝜋𝑖𝑡(𝐽−1)

𝑇 )𝑇. Segue das restrições que 𝑌𝑖𝑡𝐽 = 1 −

 ∑ 𝑌𝑖𝑡𝑗
𝐽−1
𝑗=1  e 𝜋𝑖𝑡𝐽 = 1 −  ∑ 𝜋𝑖𝑡𝑗

𝐽−1
𝑗=1 . 

 Também é necessário realizar a escolha de uma função de ligação entre a variável 

resposta e as variáveis independentes do modelo. Como a natureza da variável resposta é uma 

variável resposta ordinal, as opções de função de ligação possíveis são: logito, probito e cauchit. 

A função de ligação logito, empregada neste estudo, é dada por: 

 

   logito[𝑃(𝑌𝑖𝑡𝑗 ≤ 𝑗|𝑥𝑖)] =  𝛽0𝑗 +  𝛽∗
𝑇 𝑥𝑖𝑡 

 

Onde 𝛽0𝑗: 𝑗 = 1, … , 𝐽 − 1 são os interceptos das categorias específicas e β é o vetor de 

regressão das variáveis independentes. 

 Por fim, também é necessário especificar a estrutura de correlação entre os tempos e os 

sujeitos. Touloumis, Agrest e Kateri (2013) definiu o parâmetro α como o vetor de parâmetros 

que contém a estrutura das razões de Odds marginalizadas. O vetor é dado por:  

 

𝛼 = (𝜃1121, … , 𝜃1(𝐽−1)2(𝐽−1), … , 𝜃(𝑇−1)1𝑇1, … , 𝜃(𝑇−1)(𝐽−1)𝑇(𝐽−1) ) 

 

Onde 𝜃𝑡𝑗𝑡′𝑗′ é a razão de odds local para o par (t,t’) com t < t’. O número total de pares 

de tempos é dado por L = T*(T-1)/2. A razão de odds local, sob a estrutura mais geral 

denominada como RC (BECKER; CLOGG, 1989), satisfaz a equação: 

 

(11) 

(12) 

(13) 
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 log(𝜃𝑡𝑗𝑡′𝑗′) =  𝜙𝑡𝑡′
(µ

𝑡𝑗
𝑡𝑡′

−  µ
𝑡(𝑗+1)

𝑡𝑡′
)(µ

𝑡′𝑗′
𝑡𝑡′

−  µ
𝑡′(𝑗′+1)

𝑡𝑡′
) 

 

Onde µ
𝑗

(𝑡,𝑡′): 𝑗 = 1, … , 𝐽 − 1 são os parâmetros de escores para a categoria de resposta 

J no par de tempo (t,t’) e 𝜙𝑡𝑡′ que mede a associação média das tabelas de contingência 

marginalizadas., Toulomis (2013, 2015) também apresenta as estruturas Uniforme (constante 

no tempo e categorias), Permutável no Tempo (constante nas categorias) e Permutável nas 

categorias (constante no tempo). 

 A razão de Odds local são calculados em cada ponto (j,j’) das tabelas de contingência 

marginalizadas para cada par de tempo (t,t’) com t < t’. A Matriz completa é dada por: 

 

[

0 𝛩12

𝛩21 0
⋯

𝛩1𝑇

𝛩2𝑇

⋮ ⋱ ⋮
𝛩𝑇1 𝛩𝑇2 ⋯ 0

] 

 

Onde cada bloco 𝛩𝑡𝑡′ denota uma matriz (J-1) x (J-1) e o elemento (j,j’) da matriz 𝛩𝑡𝑡′ representa 

a estimativa de  𝜃𝑡𝑗𝑡′𝑗′ .  

Ainda, a variável dependente Grau de Radiodermite é um escore ordinal que assume 

valores de 0 a 4, onde quanto maior o valor pior a lesão. Para esta variável foi assumido que ela 

segue, em cada tempo, uma distribuição Multinomial. 

Seja 𝑌𝑖𝑡 uma resposta multinomial para o sujeito i (i = 1, ... ,N) no tempo t (t = 1, ... , T) 

que toma valores em (1, 2, ... , J), J > 2. Seja o vetor de respostas dado por:  

 

𝑌𝑖 = (𝑌𝑖11, … , 𝑌𝑖1(𝐽−1),𝑌𝑖21, … , 𝑌𝑖2(𝐽−1), … , 𝑌𝑖𝑇1, … , 𝑌𝑖𝑇(𝐽−1), )
𝑇  

 

Onde 𝑌𝑖𝑡 = 1 se a resposta para o sujeito i no tempo t cai na categoria j e 𝑌𝑖𝑡 = 0 caso 

contrário. Seja 𝑥𝑖𝑡 o vetor de covariáveis associadas com 𝑌𝑖𝑡 e seja 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1
𝑇 , … , 𝑥𝑖𝑇

𝑇 )𝑇 a 

matriz de covariáveis para o sujeito i. Defina 𝜋𝑖𝑡𝑗 = 𝐸(𝑌𝑖𝑡𝑗|𝑥𝑖) = 𝑃(𝑌𝑖𝑡𝑗 = 1|𝑥𝑖) =  𝑃(𝑌𝑖𝑡 =

𝑗|𝑥𝑖) como a probabilidade de resposta da categoria j do sujeito i no tempo t, e seja 𝜋𝑖 =

(𝜋𝑖1
𝑇 , … , 𝜋𝑖𝑇

𝑇 )𝑇o vetor de médias de 𝑌𝑖, onde 𝜋𝑖𝑡 = (𝜋𝑖𝑡1
𝑇 , … , 𝜋𝑖𝑡(𝐽−1)

𝑇 )𝑇. Segue das 

restrições que 𝑌𝑖𝑡𝐽 = 1 −  ∑ 𝑌𝑖𝑡𝑗
𝐽−1
𝑗=1  e 𝜋𝑖𝑡𝐽 = 1 −  ∑ 𝜋𝑖𝑡𝑗

𝐽−1
𝑗=1 . 

As medidas foram realizadas em 60 camundongos, divididos em cinco (5) grupos (CR, 

CF, E1, E2 e E3), com 12 camundongos em cada um deles. A avaliação da radiodermite foi 

(14) 

(11) 
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realizada de forma diária. O experimento foi conduzido ao longo de 28 dias. A cada 7 dias, 3 

camundongos de cada grupo foram sacrificados para a coleta de outras variáveis não analisadas 

neste teste. Ou seja, nos dias 1 a 7 participaram 12 camundongos, nos dias 8 a 14 foram 9 

camundongos, dias 15 a 21 são 6 camundongos e nos últimos 7 dias (21 a 28) 3 camundongos 

em cada grupo. 

Para a realização da análise dos dados acerca do colágeno foi utilizado o programa R (R 

Core Team, 2017) versão 3.4.1 através da biblioteca GAMLSS (STASINOPOULOS; RIGBY, 

2007). A classe de Modelos Aditivos Generalizados para Posição, Escala e Forma (GAMLSS 

em inglês) é adequada, para modelagem da variável resposta quando ela não segue uma 

distribuição da família exponencial e nos casos em que o regressando exibe heterogeneidade, 

ou seja, quando a escala ou a forma da distribuição da variável resposta mudam com as variáveis 

explanatórias (FLORÊNCIO, 2010). Esta análise já foi mencionada no estudo de toxicidade. 

Para analisar a relação entre os dados das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10, KC e FNT-α e 

as variáveis independentes Grupo (CP, CR, CF, E1, E2 e E3) e Dia (D7, D14, D21 e D28) foi 

utilizado o método denominado por Equações de Estimação Generalizadas (EEG). Este método 

é considerado uma extensão dos Modelos Lineares Generalizados (MLG), no sentido de que 

aproveita a estrutura dos mesmos e acrescenta uma estrutura de correlação entre as medidas 

repetidas. 

As EEG foram desenvolvidas para produzir estimativas mais eficientes e não viciadas 

para os parâmetros do modelo de regressão quando se lida com dados correlacionados, pois 

considera a estrutura de correlação entre as observações (AGRAGONIK, 2009). 

Essa matriz de correlação para modelar a correlação intra-sujeito é denominada como 

“Matriz Trabalho” (PAULA, 2010) e foi especificada por Liang e Zeger (1986) com o intuito 

de modelar a correlação das medidas intra-sujeitos e é incorporada no termo da variância das 

estimativas dos parâmetros. Como as observações foram coletadas ao longo do tempo optou-se 

por utilizar a estrutura de correlação Auto-regressiva de Ordem 1 (AR1). 

A partir dos modelos ajustados nessa etapa foram calculados, através do método Delta 

(OEHLERT, 1992), as estimativas dos valores médios e desvios padrões separados por Grupo 

e Tempo para cada uma das variáveis estudadas (IL-1β, IL-6, IL-10, KC e FNT-α). 

A distribuição Gamma foi assumida para a variável dependente. Para verificar a 

adequação da mesma foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. No caso de inadequação da 

mesma optou-se pela aplicação da transformação de box-cox (BOX, 1964). Para a análise de 

regressão foi utilizado o programa R (R Core Team, 2017) versão 3.4.1 através da função geese 
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da biblioteca geepack. Em todas as análises foi utilizado o nível de significância de 5% (α = 

0.05). 

 Podemos observar as distribuições de cada uma das citocinas analisadas. Os dados 

obtidos para a IL-1β estão ilustrados no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Distribuição da variável IL-1β ao longo do estudo. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

A distribuição dos dados não foi homogênea, conforme observado no gráfico 11 e, de 

acordo com os resultados obtidos na análise da função matemática, estes dados representam 

uma função Gamma no teste Kolmogorov-smirnov (p-valor = 0,4798). 

Quanto ao FNT-α, podemos notar a distribuição desta citocina ao longo dos dias de 

avaliação no gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Distribuição da variável FNT - α ao longo do estudo. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Esta distribuição também não foi homogênea, conforme observado no gráfico 12 e, de 

acordo com os resultados obtidos, estes dados também representam uma função Gamma (p = 

0,5329), confirmada pelo teste Kolmogorov-smirnov. 

Em relação à IL-6, podemos notar a distribuição desta variável ao longo do estudo no 

gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Distribuição da variável IL-6 ao longo do estudo. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

Uma distribuição não homogênea, conforme observado no gráfico 13, representando 

uma função Gamma Generalizada (p-valor = 0,9158), confirmada pelo teste Kolmogorov-

smirnov.  
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A distribuição da IL-10 ao longo do estudo está ilustrada no gráfico 14.  

 

Gráfico 14 - Distribuição da variável IL-10 ao longo do estudo. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Novamente uma distribuição não homogênea (Gráfico 14), representando uma função 

Gamma Generalizada (p = 0,2461), confirmada pelo teste Kolmogorov-smirnov. 

Já a distribuição dos dados do KC está ilustrada no gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Distribuição da variável KC ao longo do estudo. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Outra distribuição não homogênea (Gráfico 15), também representando uma função 

Gamma (p = 0,6955), confirmada pelo teste Kolmogorov-smirnov. 
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Quanto à porcentagem de colágeno, a distribuição desta variável nos diferentes grupos 

de tratamento no estudo dose-resposta pode ser observada no gráfico 16.  

 

Gráfico 16 – Distribuição da porcentagem de colágeno ao longo do estudo. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Trata-se de uma distribuição não-homogênea (Gráfico 16), representando uma 

distribuição Beta (BE), confirmada pelo teste Kolmogorov-smirnov. 

 

3.4. Aspectos éticos 

 

 Este projeto foi encaminhado à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – EERP-USP, 

protocolo n° 15.1.430.22.2, aprovado em reunião ordinária dia 31/07/2015 (ANEXO 2), por 

estar de acordo com os preceitos da Lei n° 11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto n° 

6.899, de 15 de julho de 2009, bem como as normas editadas pelo Conselho Nacional de 

Controle da Experimentação Animal (CONCEA). 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados de acordo com as etapas estabelecidas no método.  

 

4.1. Etapa 1: Estudos de estabilidade  

 

 Nesta etapa compreendem as avaliações das características organolépticas das 

formulações desenvolvidas como cor, odor e sensação ao tato e as físico-químicas. 

 

4.1.1. Características organolépticas 

 

As Formulações 1, 2 e 3 contendo, respectivamente, 5 mg, 17,5 mg e 30 mg de 

curcuminoides nas NLS-CT [em 100 mg de gel de Natrosol®] inicialmente se apresentaram de 

coloração amarelada brilhante, homogêneas, com boa espalhabilidade sobre a pele, secagem 

rápida, sem deixar uma película visível e com odor característico do gel de hidroxietilcelulose.  

As características organolépticas foram avaliadas no T0, T3 e T6 e permaneceram 

inalteradas ao longo destes seis meses de análise, cabendo uma ressalva para a Formulação 3 

(30 mg), que na terceira avaliação (T6) apresentava-se menos brilhante (levemente opaca).  

  

4.1.2. Características físico-químicas 

 

 As características físico-químicas avaliadas nass Formulações 1, 2 e 3 contendo, 

respectivamente, 5 mg, 17,5 mg e 30 mg de curcuminoides nas NLS-CT [em 100 mg de gel de 

Natrosol®] foram pH, comportamento reológico e teor de ativos e os resultados serão 

apresentados nesta ordem. 
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4.1.2.1. pH 

 

O comportamento do pH das Formulações 1, 2 e 3 contendo, respectivamente, 5 mg, 

17,5 mg e 30 mg de curcuminoides nas NLS-CT [em 100 mg de gel de Natrosol®], 

armazenadas a 25 °C ±3 °C / 75% ± 5 UR está representado no gráfico 17 em termos de média 

de cada triplicata realizada no T0, T3 e T6. 

 

Gráfico 17 - Variações médias de pH das formulações nos tempos pré-estabelecidos. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Após seis meses de avaliação (T6) houve uma elevação do pH em todas as formulações 

analisadas, sendo que as formulações 2 e 3 apresentaram pH acima de 7 no T6. A média de pH 

no T0, considerando todas as aferições, foi de 6,30, no T3 foi de 6,36 e no T6 de 7,07. Pode ser 

observada uma tendência à elevação do pH, mais acentuada na Formulação 3, que apresenta 

maior teor lipídico e de curcuminoides encapsulados (30 mg), após os três meses de estoque.  

 

4.1.2.2. Reologia 

  

As Formulações 1, 2 e 3 contendo, respectivamente, 5 mg, 17,5 mg e 30 mg de 

curcuminoides nas NLS-CT [em 100 mg de gel de Natrosol®] foram analisadas quanto ao 

comportamento reológicos no T0, T3 e T6, com tempo de cisalhamento de 0 a 60 s-1 e de 0 a 

300 s-1 (curva ascendente) e de 60 a 0 s-1 e de 300 a 0 s-1 (curva descendente), por tempo total 

de 120 e 600 segundos a 37°C, estão apresentados na tabela 7.   

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8
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7,2

7,4

T0 T3 T6

Formulação 1 (5 mg) Formulação 2 (17,5 mg) Formulação 3 (30 mg)
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Tabela 7 - Valores referentes à viscosidade aparente, índice de fluxo e tixotropia, para as 

formulações estudadas no T0, T3 e T6, à 25 °C ±3 °C / 75% ± 5 UR, nos distintos 

tempos de análise. Ribeirão Preto, 2016. 

Reologia 60 s 300 s 

Tempo 
Viscosidade 

[Pa*] 

Índice 

de fluxo 

Tixotropia 

[Pa/s] 

Viscosidade 

[Pa] 

Índice 

de fluxo 

Tixotropia 

[Pa/s] 

T0       

5 mg 128,256 0,165 302,763 14,718 0,577 -295.887,963 

17,5 mg 123,354 0,193 493,116 38,517 0,445 -12.781,253 

30 mg 130,223 0,165 347,297 36,275 1,656 2.830,874 

T3       

5 mg 114,789 0,204 -323,722 43,742 0,338 -10.980,717 

17,5 mg 84,008 0,234 -25,609 36,034 0,361 -13.061,475 

30 mg 100,946 0,221 232,749 43,804 0,328 218,213 

T6       

5 mg 107,257 0,238 539,219 26,478 0,454 -24.534,627 

17,5 mg 96,990 0,256 82,575 26,223 0,450 -20.442,245 

30 mg 112,974 0,219 210,054 22,000 0,490 -30.926,592 

Nota: * Pascal. 

 

Nota-se que a Formulação 2 (17,5 mg) foi a que apresentou menor viscosidade aparente 

e maior índice de fluxo nos diferentes tempos analisados, quando foi submetida a estresse de 

60 segundos (Tabela 7).  

Quando submetidos a um estresse de 300 segundos, a Formulação 3 (30 mg) sofreu a 

maior alteração quanto à viscosidade aparente no T3 e T6 e maior oscilação quanto à tixotropia, 

variando muito nos diferentes tempos avaliados (Tabela 7).  

O comportamento reológico destas formulações está ilustrado nos gráficos 18 e 19 e são 

resultado de três análises em cada tempo. No gráfico 18 as diferentes formulações apresentaram 

um comportamento reológico pseudoplástico, iniciando na origem e começando a fluir logo 

que iniciada uma tensão de cisalhamento.  
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Gráfico 18. Reogramas das formulações nos tempos 0, 3 e 6 meses, de 0 a 60 s, a 37°C. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

 A formulação 1 (5 mg) e a 3 (30 mg) apresentaram maior tensão de cisalhamento no T0 

(Gráfico 18A), sendo que uma força maior foi empregada na mais concentrada. A formulação 

3 apresentou oscilação, com um gráfico menos regular do que as demais, também no T0 

(Gráfico 18A).  
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Gráfico 19. Reogramas das formulações nos tempos 0, 3 e 6, de 0 a 300 s, a 37°C. 

T e n s ã o  d e  c is a lh a m e n t o  -T 0

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

F o rm u la ç ã o  1  -  5  m g

F o rm u la ç ã o  2  -  1 7 ,5  m g

F o rm u la ç ã o  3  -  3 0  m g

D [ 1 /s ]

T
a

u
 [

P
a

s
]

T e n s ã o  d e  c is a lh a m e n to  -  T 3

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

F o rm u la ç ã o  1  -  5  m g

F o rm u la ç ã o  2  -  1 7 ,5  m g

F o rm u la ç ã o  3  -  3 0  m g

D [ 1 /s ]

T
a

u
 [

P
a

s
]

T e n s ã o  d e  c is a lh a m e n to  -  T 6

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

F o rm u la ç ã o  1  -  5  m g

F o rm u la ç ã o  2  -  1 7 ,5  m g

F o rm u la ç ã o  3  -  3 0  m g

D [ 1 /s ]

T
a

u
 [

P
a

s
]

A 

 

B 

 

C 

 

 
Fonte: O próprio autor. 
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 Os reogramas das diferentes formulações apresentaram um comportamento reológico 

pseudoplástico. Todas elas formulações apresentaram maior tensão de cisalhamento no T0 

(Gráfico 19A). A formulação 3 também apresentou uma maior tensão inicial de cisalhamento 

(~300 Tau[Pas]). 

 

4.1.2.3. Teor de ativo 

 

O teor de ativo (curcumina e curcuminoides) foi avaliado no T0, T3 e T6 As 

Formulações 1, 2 e 3 contendo, respectivamente, 5 mg, 17,5 mg e 30 mg de curcuminoides nas 

NLS-CT [em 100 mg de gel de Natrosol®], armazenadas a 25 °C ± 3 °C / 75% ± 5 UR e está 

representado na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Concentração de curcumina e curcuminoides totais nas formulações, ao longo de 

seis meses de análise. Ribeirão Preto, 2016. 

Princípio ativo 
Tempo (meses) 

T0* T3† T6‡ 

Curcumina [ng/mL] % [ng/mL] % [ng/mL] % 

Formulação 1 (5 mg) 1.532,2 100,0 478,0 31,2 389,5 25,4 

Formulação 2 (17,5 mg) 5.398,7 100,0 4.783,8 88,6 2.495,5 46,2 

Formulação 3 (30 mg) 7.181,3 100,0 9.996,8 139,2 6.672,3 92,9 

Curcuminoides       

Formulação 1 (5 mg) 2.035,7 100,0 663,5 32,6 666,5 32,7 

Formulação 2 (17,5 mg) 7.031,7 100,0 6.478,8 92,1 5.295,5 75,3 

Formulação 3 (30 mg) 9.586,0 100,0 13.681,4 142,7 15.114,5 157,7 

Nota: * Tempo 0; † Tempo 3 (três meses); ‡ Tempo 6 (seis meses). 

  

 Observa-se uma maior perda de curcumina e curcuminoides totais na formulação 1, logo 

após três meses de análise. A formulação 2 apresentou uma perda de 11,4% de curcumina e de 

7,9% de curcuminoides totais após três meses. Já a formulação 3, apresentou uma concentração 

maior destes componentes, sendo um acréscimo de 39,2 % de curcumina no T3 e de 42,7% e 

57,7% de curcuminoides e no T3 e T6, respectivamente (Tabela 8).  

 No entanto, após seis meses de análise houve uma perda considerável, tanto de 

curcumina, quanto de curcuminoides totais na Formulação 1 e uma aparente concentração na 

Formulação 3 (Tabela 8).   
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4.2. Etapa 2: Estudos in vitro  

 

 Nesta etapa serão apresentados os resultados da viabilidade celular dos queratinócitos e 

fibroblastos após tratamento com NLS e o equivalente, em massa de curcuminoides 

encapsulados ou não em nanopartículas (NLS-CT e CT). Além deste teste, serão apresentados 

os dados relativos a um tratamento com as mesmas concentrações, porém os queratinócitos e 

fibroblastos foram submetidos a 2Gy de RI, 24 h após o início destes, que objetivou verificar 

se haveria alguma na viabilidade celular, após a indução deste dano. 

Ainda, serão apresentados os resultados referentes aos testes de atividade alergênica das 

NLS-CT e dos CT em mastócitos, além de um de viabilidade celular dos mastócitos tratados 

com CT, como complemento das análises. 

 

4.2.1. Ensaio de viabilidade celular com queratinócitos e fibroblastos 

 

Os queratinócitos (HaCat) foram expostos a oito concentrações de NLS e o equivalente, 

em massa de curcuminoides encapsulados ou não, NLS-CT e CT, sendo elas 0,078 µg/mL, 

0,156 µg/mL, 0,313 µg/mL, 0,625 µg/mL, 1,25 μg/mL, 2,50 μg/mL, 5,00 μg/mL e 10,00 

μg/mL, por um período de 120 horas.  

Em outros experimentos independentes, as HaCat foram submetidas a 2 Gy de RI 24h 

após o início do tratamento com as mesmas concentrações anteriormente administradas. O 

tempo total de exposição aos tratamentos foi o mesmo, 120 h. Foi interesse analisar se a haveria 

mudança na porcentagem de viabilidade celular após estas células serem submetidas à danos 

decorrentes da RI.  

A variação desta porcentagem de viabilidade celular está apresentada no gráfico 20, 

conjuntamente.  
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Gráfico 20. Boxplots das células HaCat após os diferentes tratamentos (NLS, NLS-CT e CT), 

com e sem serem submetidas a 2 Gy de RI. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Observa-se maior variação dos dados quando se analisa os tratamentos com NLS e NLS-

CT nas doses acima de 0,156 µg/mL, com ou sem RI; não há a presença de dados discrepantes 

(outliers). Na dose de 0,078 µg/mL, em todos os tratamentos, a viabilidade celular foi inferior 

a 50%, sendo que no grupo tratado com CT, 75% apresentaram menos de 25% de viabilidade 

celular após RI. No geral, os tratamentos com CT apresentaram menor variabilidade nas doses 

testadas, sem ou após 2 Gy de RI (Gráfico 20). 

No mesmo período de tratamento, as NLS e as NLS-CT foram menos citotóxicas para 

as HaCat, porém este comportamento é similar sem ou após a exposição à RI (Gráfico 20) 

O gráfico 21 mostra a viabilidade celular das HaCat sem e após serem submetidas a 2 

Gy de RI. 
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Gráfico 21 – Viabilidade celular de queratinócitos (HaCat) após os diferentes tratamentos.  
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Fonte: O próprio autor. 

  

A menor viabilidade celular para HaCat foi observada nas concentrações 5, 000 µg/mL 

e 10, 000 µg/mL de CT, sendo de 8,19% e 7,94%, respectivamente (Gráfico 21A). Foi 

observado um crescimento acima do controle (100%) nas doses de 0,313 µg/mL a 2,5 µg/mL 

para as células tratadas com NLS e nas doses de 0,156 µg/mL a 1,25 µg/mL para as tratadas 

com NLS-CT. Observou-se uma viabilidade celular inferior a 80% em todas células tratadas 

com CT, nas tratadas com NLS-CT nas doses 10,000 µg/mL, 5,000 µg/mL e 0,078 µg/mL, e 

somente nas doses 10 µg/mL e 0,078 µg/mL com NLS. Portanto, os limites superiores e 

inferiores parecem estar associados a maior citotoxicidade.  

Quando submetidas à 2 Gy de RI estas células apresentaram um comportamento 

semelhante (Gráfico 21B). A menor viabilidade celular foi observada nas células tratadas com 

CT e em dose mais alta (10,000 µg/mL). Todas as células tratadas com CT apresentaram 
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viabilidade inferior a 80%, nas tratadas com NLS-CT, esta viabilidade foi inferior a 80% nas 

doses 0,078 µg/mL, 0,156 µg/mL, 5, 000 µg/mL e 10,000 µg/mL; já para as NLS somente nos 

extremos, 0,078 µg/mL e 10,000 µg/mL, comportamento semelhante ao anteriormente 

analisado.  

Após ajuste do modelo Skew Exponential Power type 2 distribution (SEP2) e análise 

dos resíduos pelo teste de normalidade Shapiro Wilk foi realizada uma análise de regressão 

entre a variável dependente (viabilidade das HaCat) e as independentes (dose, grupo e RI), 

quanto à média e dispersão dos valores obtidos. Estes resultados estão apresentados na tabela 

9. 

 

Tabela 9 – Análise de regressão para a linhagem HaCat, antes e após a RI, considerando média 

e dispersão dos valores obtidos. Modelo ajustado Skew Exponential Power type 2 

distribution (SEP2). Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

Intercepto 22,2510 4,1015 5,4250 0,0000 

Dose – 0,156 23,2962 6,5327 3,5661 0,0005 

Dose – 0,313 33,4217 5,5195 6,0552 0,0000 

Dose – 0,625 32,8471 4,3733 7,5109 0,0000 

Dose – 1,250 19,8504 5,0373 3,9407 0,0001 

Dose – 2,500 5,4938 4,3069 1,2756 0,2043 

Dose – 5,000 -2,0060 5,7897 -0,3465 0,7295 

Dose – 10, 000 -26,1939 5,4869 -4,7739 0,0000 

Radiação (Com) -4,8860 3,2393 -1,5083 0,1338 

Grupo – NLS 19,5955 2,0289 9,6583 0,0000 

Grupo - NLS-CT 13,9540 2,9719 4,6953 0,0000 

Dispersão     

Intercepto 2,9648 0,0467 63,4587 0,0000 

Grupo – NLS 1,1125 0,0534 20,8252 0,0000 

Grupo - NLS-CT 0,9861 0,0593 16,6314 0,0000 

 

Podemos inferir que houve diferença em relação à média das avaliações entre a menor 

dose (0,078 µg/mL) e as demais de tratamento, sendo as porcentagens médias de viabilidade 

celular maiores do que na menor dose, cabendo exceção para 2,500 µg/mL e 5,000 µg/mL (p-

valor = 0,2043 e p-valor = 0,729, respectivamente). Entre os grupos de tratamento esta diferença 

entre as médias também foi significante, sendo as viabilidades celulares médias maiores nos 

grupos tratados com NLS-CT e NLS do nos tratados com CT (Tabela 21). Todavia, não houve 

diferença (p = 0,1338) na viabilidade das células submetidas a 2 Gy de RI, em relação à média 

das células não irradiadas (Tabela 9). 
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Podemos observar que houve efeito da dispersão entre os valores obtidos nos 

tratamentos com NLS e as NLS-CT, em relação aos CT, sendo maior a variabilidade daqueles 

quando comparados a este (Tabela 9).  

Dado ao desenho da distribuição Skew Exponential Power type 2 distribution (SEP2) 

(Gráfico 1), o efeito da assimetria (p-valor = 0,0033) e da cauda (p-valor < 0,0001) foram 

analisados e ambos são significantes.  

Quanto aos fibroblastos (CCD) as células também foram expostos a oito concentrações 

de NLS e o equivalente, em massa de curcuminoides encapsulados ou não, NLS-CT e CT, 

sendo elas 0,078 µg/mL, 0,156 µg/mL, 0,313 µg/mL, 0,625 µg/mL, 1,25 μg/mL, 2,50 μg/mL, 

5,00 μg/mL e 10,00 μg/mL, por um período de 120 horas para posteriormente, em outros 

experimentos independentes, serem submetidas a RI (2 Gy), 24h após o início destes 

tratamentos.  

Foi interesse analisar se a viabilidade celular sofreria alterações em relação aos 

tratamentos, com e sem exposição a RI. Estes dados estão apresentados no gráfico 22, 

conjuntamente.  

 

Gráfico 22 - Boxplots das células CCD após os diferentes tratamentos, com e sem 2 Gy de 

RI. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Observa-se uma menor variabilidade na viabilidade dos fibroblastos (CCD) quando 

submetidos aos diferentes tratamentos e doses (Gráfico 22), em comparação com as HaCat 

(Gráfico 20). A maior variabilidade foi observada no grupo tratado com CT na dose 2,500 

µg/mL, sem RI. Ainda, nota-se maior viabilidade celular nas doses 0,078 µg/mL, 0,156 µg/mL, 
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0,313 µg/mL e 10,000 µg/mL em todos os tratamentos, após exposição à RI. Não houve 

presença de valores discrepantes (outiliers) (Gráfico 22). 

O gráfico 23 mostra a viabilidade dos fibroblastos (CCD) após os distintos tratamentos. 

 

Gráfico 23 – Viabilidade celular de fibroblastos (CCD) após diferentes tratamentos. 
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Fonte: O próprio autor. 

  

O tratamento com CT é mais citotóxico aos CCD do que o com NLS-CT e NLS na 

maioria das doses empregadas (0,078 µg/mL, 1,250 µg/mL, 2,500 µg/mL, 5,000 µg/mL e 10, 

000 µg/mL) sem exposição à RI (Gráfico 28A). Nas maiores doses, parece que as NLS 

conferiram um efeito protetor às células tratadas com curcuminoides (Gráfico 23A), 

aumentando a viabilidade celular. As exceções estão nas doses 0,156 µg/mL e 0,313 µg/mL, 

onde se observou maior viabilidade celular nas células tratadas com CT. Viabilidade acima de 

80% foi observada em sete das oito doses empregadas de NLS, em uma nas NLS-CT e em 
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nenhuma para CT. Todavia, viabilidade acima de 70% pode ser observada em quatro doses com 

NLS-CT e CT. 

 A RI (2 Gy), mudou um pouco a viabilidade celular dos CCD, sendo maior nas doses 

0,078 µg/mL e 0,156 µg/mL (Gráfico 23B), o que não havia sido observado nos testes 

anteriores. A viabilidade celular acima de 80% pode ser observada em cinco das oito doses 

empregadas de NLS, em uma para as NLS-CT e em duas para os CT. Acima de 70% de 

viabilidade celular foi observada em todas as doses para as NLS, em quatro para as NLS-CT e 

CT. 

Após ajuste do modelo Weilbull e análise dos resíduos pelo teste de normalidade 

Shapiro Wilk foi realizada uma análise de regressão entre a variável dependente (viabilidade 

de CCD) e as independentes (dose, grupo e RI), quanto à média e dispersão dos valores obtidos. 

Estes resultados estão apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Análise de regressão para a linhagem CCD, antes e após a RI, considerando média 

e dispersão dos valores obtidos. Modelo ajustado Weibull distribution Third 

parameterization (WEI3). Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

(Intercepto) 4,6919 0,0480 97,8182 0,0000 

Dose – 0,156 -0,0939 0,0629 -1,4931 0,1378 

Dose – 0,313 -0,1265 0,0629 -2,0121 0,0462 

Dose – 0,625 -0,0962 0,0629 -1,5296 0,1285 

Dose – 1,250 -0,2084 0,0629 -3,3141 0,0012 

Dose – 2,500 -0,1130 0,0629 -1,7981 0,0744 

Dose – 5,000 -0,1608 0,0629 -2,5575 0,0117 

Dose – 10, 000 -0,1779 0,0629 -2,8292 0,0054 

Grupo - NLS-CT -0,1154 0,0345 -3,3466 0,0011 

Radiação (Com)    0,1338 

Grupo – CT -0,3354 0,0452 -7,4216 0,0000 

Dispersão     

(Intercepto) 1,7998 0,0969 18,5657 0,0000 

Grupo - NLS-CT -0,0413 0,1373 -0,3009 0,7639 

Grupo – CT -0,4752 0,1400 -3,3950 0,0009 

 

Podemos inferir que houve diferença em relação à média da viabilidade celular dos CCD 

tratados com a menor dose (0,078 µg/mL) em relação às demais, sendo estas menores do que 

às médias obtidas no tratamento com a menor dose. A exceção está nas doses 0,156 µg/mL, 

0,625 µg/mL e 2,5 µg/mL. Todavia, não houve diferença significante entre a média da 

viabilidade celular dos fibroblastos sem ou após serem submetidas a 2 Gy de RI (Tabela 10).  
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Contudo, ao se analisar o efeito da dispersão entre os grupos, este foi significante para 

a viabilidade celular após tratamento com NLS em relação ao CT, mostrando uma menor 

variabilidade no grupo tratado com CT (Tabela 10).  

 

4.2.2. Ensaio direto – liberação de β-hexosaminidase  

 

 Mastócitos da linhagem RBL-2H3 foram tratados com diferentes concentrações de 

curcuminoides encapsulados em NLS ou não (NLS-CT e CT), a saber: 0,30 µg/mL, 0,60 

µg/mL, 1,25 µg/mL, 2,50 µg/mL, 5,00 µg/mL, 10,00 µg/mL, 20,00 µg/mL e 50,00 µg/mL. A 

variabilidade dos dados referentes à % de liberação de β-hexosaminidase consta a seguir 

(Gráfico 24). 

 

Gráfico 24 - Boxplots da porcentagem de liberação de β-hexosaminidase pelos mastócitos 

por grupo de tratamento e doses. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Observa-se maior variabilidade na porcentagem de liberação de β-hexosaminidase em 

cinco doses das oito analisadas no tratamento dos mastócitos com CT. Ainda, nas doses acima 

de 5, 00 µg/mL, 100% dos mastócitos apresentaram um aparente perfil de inibição da liberação 

de β-hexosaminidase quando tratados com CT em comparação com NLS-CT. Não se observou 

a presença de dados discrepantes (outiliers) (Gráfico 24). 

Os resultados obtidos no teste de inibição da liberação de β-hexosaminidase em 

mastócitos, após estes tratamentos, estão apresentados na tabela 11. 
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Tabela 11 – Dados descritivos do teste de inibição da liberação de β-hexosaminidase. Ribeirão 

Preto, 2017.   

Parâmetros 
 Concentrações [µg/mL] 

Esp.* 0,30  0,60  1,25  2,50  5,00  10,00  20,00  50,00  

CT          

Média 8,58 22,30 22,01 21,51 20,65 12,86 7,10 5,34 9,07 

DP† 0,36 0,72 1,96 0,29 1,12 3,44 0,47 2,30 1,97 

Mínimo 8,07 21,52 20,07 21,19 19,23 10,43 6,79 3,58 7,79 

Máximo 8,85 22,92 24,00 21,76 21,75 15,29 7,65 7,94 11,34 

% I‡  8,28 9,47 11,53 15,05 47,12 70,79 78,05 62,70 

NLS-CT          

Média 8,11 22,78 22,08 21,04 21,28 19,19 18,48 16,84 17,01 

DP 1,05 3,14 1,01 1,24 1,30 1,85 2,31 0,55 1,10 

Mínimo 6,06 19,16 21,04 19,50 20,12 17,20 16,01 16,40 15,88 

Máximo 8,85 26,75 23,12 22,21 23,14 21,61 21,49 17,63 18,46 

% I  7,04 9,89 14,14 13,16 21,70 24,62 31,29 30,58 

Nota: * Liberação espontânea; † Desvio-padrão; ‡ % de inibição de liberação de β- hexosaminidase 

em relação ao controle máximo. 

 

 As maiores porcentagens de inibição de liberação de β-hexosaminidase podem ser 

observadas nas doses acima de 5,00 µg/mL de CT. Quando se compara esta inibição com CT 

em relação às NLS-CT, esta é da ordem de 25,42% para a dose de 5,00 µg/mL (Tabela 11). 

 O comportamento das NLS-CT e dos CT na liberação de β hexosaminidase pelos 

mastócitos está representado no gráfico 25. 
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Gráfico 25 - Liberação de β hexosaminidase por mastócitos. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Outro fato que chama a atenção neste gráfico 25 é que em nenhuma dose ocorreu um 

estímulo para a liberação da β-hexosaminidase. O IC50 dos curcuminoides foi 4,9 µg/mL. 

Os dados foram avaliados quanto ao efeito de interação, em função da média e da 

dispersão e estão apresentados na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Análise de regressão da % de liberação da β-hexosaminidase, considerando a média 

e a dispersão dos valores obtidos, segundo grupo e dose de tratamento. Ribeirão 

Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

Intercepto -1,4768 0,0987 -14,9666 0,0000 

Grupo NLS-CT 0,3544 0,0708 5,0054 0,0000 

Dose 0,60 0,0240 0,1253 0,1915 0,8492 

Dose 1,25 -0,0159 0,1260 -0,1261 0,9004 

Dose 2,50 -0,0780 0,1271 -0,6134 0,5434 

Dose 5,00 -0,3908 0,1397 -2,7973 0,0081 

Dose 10,00 -0,7050 0,1423 -4,9563 0,0000 

Dose 20,00 -0,8866 0,1486 -5,9680 0,0000 

Dose 50,00 -0,6353 0,1401 -4,5355 0,0001 

Dispersão     

Intercepto -2,3229 0,1122 -20,7089 0,0000 

 

 As médias das porcentagens de liberação da β-hexosaminidase foram diferentes quando 

comparados os tratados com NLS-CT em relação aos CT (Tabela 24). Quando são consideradas 

as médias da porcentagem de liberação da β-hexosaminidase em relação à menor (0,30 
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µgm/mL), todas foram significantes e menores, cabendo exceção para a de 0,60 µg/mL, 1,25 

µg/mL e 2,50 µg/mL (Tabela 12). Ainda, o efeito da dispersão destas aferições também foi 

significante entre os grupos, confirmando uma menor variabilidade dos dados no grupo tratado 

com NLS-CT (p-valor < 0,0001) (Tabela 12). 

 Foi interesse comparar cada dose entre si e estes resultados estão apresentados na tabela 

13. 

 

Tabela 13 – Comparação entre a % de liberação da β-hexosaminidase pelos mastócitos em 

relação às diferentes doses de CT. Ribeirão Preto, 2017. 

Contraste OR* SE df z.ratio p-valor 

0,60/0,30 1,0243 0,1283 Inf 0,1915 1,0000 

1,25/0,30 0,9842 0,1240 Inf -0,1261 1,0000 

1,25/0,60 0,9609 0,1206 Inf -0,3177 1,0000 

2,50/0,30 0,9250 0,1176 Inf -0,6134 0,9987 

2,50/0,60 0,9031 0,1144 Inf -0,8051 0,9929 

2,50/1,25 0,9398 0,1197 Inf -0,4875 0,9997 

5,00/0,30 0,6765 0,0945 Inf -2,7973 0,0956 

5,00/0,60 0,6605 0,0920 Inf -2,9777 0,0583 

5,00/1,25 0,6873 0,0962 Inf -2,6795 0,1288 

5,00/2,50 0,7314 0,1031 Inf -2,2203 0,3393 

10,00/0,30 0,4941 0,0703 Inf -4,9563 0,0000 

10,00/0,60 0,4824 0,0684 Inf -5,1426 0,0000 

10,00/1,25 0,5020 0,0715 Inf -4,8392 0,0000 

10,00/2,50 0,5341 0,0766 Inf -4,3738 0,0003 

10,00/5,00 0,7304 0,1131 Inf -2,0290 0,4621 

20,00/0,30 0,4121 0,0612 Inf -5,9680 0,0000 

20,00/0,60 0,4023 0,0596 Inf -6,1497 0,0000 

20,00/1,25 0,4187 0,0623 Inf -5,8556 0,0000 

20,00/2,50 0,4455 0,0666 Inf -5,4046 0,0000 

20,00/5,00 0,6091 0,0979 Inf -3,0843 0,0427 

20,00/10,00 0,8340 0,1348 Inf -1,1234 0,9519 

50,00/0,30 0,5298 0,0742 Inf -4,5355 0,0002 

50,00/0,60 0,5172 0,0722 Inf -4,7226 0,0001 

50,00/1,25 0,5382 0,0755 Inf -4,4166 0,0003 

50,00/2,50 0,5727 0,0809 Inf -3,9465 0,0020 

50,00/5,00 0,7831 0,1197 Inf -1,6001 0,7505 

50,00/10,00 1,0722 0,1656 Inf 0,4513 0,9998 

50,00/20,00 1,2856 0,2058 Inf 1,5695 0,7687 

Nota: * Odds-ratio 

 

 Houve diferença na viabilidade celular entre as doses 10,00 µg/mL, 20,00 µg/mL e 50 

µg/mL e as 0,30 µg/mL, 0,60 µg/mL, 1,25 µg/mL e 2,50 µg/mL e, para a dose 20,00 µg/mL, 

uma diferença também em relação à de 5,00 µg/mL (Tabela 13).  
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 Para assegurar a interpretação correta quanto ao potencial de inibição apresentado pelos 

CT a partir da dose de 5,00 µg/mL, foi necessário realizar o teste de viabilidade celular dos 

mastócitos a estes compostos, separadamente. As células RBL-2H3 foram tratadas com 

diferentes concentrações (0,30 µg/mL; 0,60 µg/mL; 1,25 µg/mL; 2,50 µg/mL; 5,00 µg/mL; 

10,00 µg/mL; 20,00 µg/mL, 50,00 µg/mL e 100,00 µg/mL) de curcuminoides não encapsulados 

(CT), inicialmente por 24 h.  

Os dados descritivos relativos a este teste estão apresentados na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Dados descritivos do teste de viabilidade celular dos mastócitos após tratamento 

com CT por 24 h. Ribeirão Preto, 2017. 

Dose (µg/mL) Mínimo Mediana Média Máximo Desvio-padrão 

0,30 100,02 102,91 102,09 103,34 1,80 

0,60 96,88 97,86 98,23 99,95 1,57 

1,25 96,79 98,48 98,25 99,47 1,36 

2,50 96,02 100,35 99,23 101,33 2,82 

5,00 87,69 91,37 90,87 93,56 2,96 

10,00 37,09 41,16 41,36 45,82 4,37 

20,00 32,94 33,05 33,73 35,19 1,27 

50,00 18,47 19,80 19,53 20,32 0,95 

100,00 0,18 0,24 0,32 0,54 0,19 

 

 Neste experimento foram utilizadas algumas concentrações superiores às utilizadas nos 

experimentos com fibroblastos e queratinócitos. Nota-se que a partir da concentração de 10,00 

µg/mL há uma menor média de viabilidade celular (41,36%), fato que poderia causar confusão 

na interpretação dos resultados do ensaio direto de liberação de β-hexosaminidade (Tabela 14).  

 O gráfico 26 ilustra a viabilidade celular dos mastócitos após serem submetidos a 

diferentes doses de CT por 24 h. 

 

  



105 
 

Gráfico 26 - Viabilidade celular de mastócitos tratados com CT por 24h. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Quando tratados com 5,00 µg/mL de CT os mastócitos ainda apresentavam 93,56% de 

viabilidade celular máxima. Acima desta dose, a viabilidade celular média ficou comprometida 

gradativamente, sendo de 41,36%, 33,73%, 19,53% e 0,32% para as doses 10,00 µg/mL, 20,00 

µg/mL, 50,00 µg/mL e 100,00 µg/mL, respectivamente (Tabela 25).  

 Os dados relativos à viabilidade celular, comparando as diferentes doses de CT aos quais 

os mastócitos foram expostos, estão apresentados na tabela 15.  

 

Tabela 15 - Comparações Múltiplas Dunn com correção de Bonferroni para as diferentes doses 

de CT utilizadas nos mastócitos. Ribeirão Preto, 2017. 

Ranque %  Dp Min Max Q25 Q50 Q75 Dose Grupo 

2,00 0,3216 0,1894 0,184 0,538 0,214 0,243 0,390 100,00 e 

5,00 19,5273 0,9519 18,470 20,316 19,133 19,796 20,056 50,00 de 

8,00 33,7278 1,2714 32,936 35,194 32,995 33,053 34,124 20,00 cde 

11,00 41,3551 4,3686 37,090 45,820 39,123 41,155 43,488 10,00 cd 

14,00 90,8735 2,9625 87,695 93,558 89,531 91,368 92,463 5,00 bc 

19,33 98,2454 1,3555 96,789 99,470 97,633 98,478 98,974 1,25 ab 

19,67 98,2290 1,5699 96,877 99,951 97,368 97,859 98,905 0,60 ab 

21,67 99,2340 2,8232 96,023 101,326 98,188 100,354 100,840 2,50 a 

25,33 102,0885 1,8047 100,020 103,339 101,463 102,907 103,123 0,30 a 

Fonte: O próprio autor. 

 

Houve diferença entre as doses 0,30 µg/mL e 2,50 µg/mL em relação à 5,00 µg/mL, 

10,00 µg/mL, 20,00 µg/mL, 50,00 µg/mL e 100,00 µg/mL; 0,60 µg/mL e 1,25 µg/mL em 

relação a 10,00 µg/mL, 20,00 µg/mL, 50,00 µg/mL e 100,00 µg/mL; entre 5,00 µg/mL em 
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relação a 20,00 µg/mL, 50,00 µg/mL e 100,00 µg/mL; entre 10,00 µg/mL, 50,00 µg/mL e 

100,00 µg/m (Tabela 15).  

 

4.3. Etapa 3: Estudos in vivo  

 

Inicialmente serão apresentados os resultados relativos ao estudo de toxicidade da 

Formulação contendo 30 mg de curcuminoides nas NLS-CT [30 mg CT:100 mg de gel de 

Natrosol®] em camundongos. Esta foi a formulação com maior concentração de 

curcuminoides. Na sequência também serão apresentados os resultados do estudo de indução 

de radiodermite e de dose-resposta, também em camundongos. 

 

4.3.1. Estudo de toxicidade  

 

Com o objetivo de avaliar se a Formulação contendo NLS-CT não causaria alterações 

clinicamente importantes nos camundongos, um dos parâmetros mensurados foi o peso dos 

animais ao longo do experimento de 21 dias. Os tempos estabelecidos foram D0, D7, D14 e 

D21 no grupo experimental e, a título de comparação, as mesmas aferições foram realizadas no 

grupo controle. A variabilidade dos pesos nos diferentes grupos e tempos avaliados está 

representa no gráfico 27. 

 

Gráfico 27 - Boxplot da variável peso ao longo do estudo de toxicidade, por grupo e dia. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Logo no D0 observa-se uma diferença em relação ao grau de dispersão e assimetria da 

variável em relação aos dois grupos. Esta diferença permaneceu ao longo do D7, D14, ficando 
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mais evidente no D21, onde quase não se observou dispersão no Grupo Controle, apenas uma 

medida discrepante (outlier). Ainda, pode-se notar que houve aumento na média e mediana dos 

pesos dos animais em ambos os grupos (Gráfico 27).  

As medidas resumo em relação ao peso estão apresentadas na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Medidas relativas ao peso (g) dos camundongos dos grupos experimental (n=5) e 

controle no estudo de toxicidade (n=3). Ribeirão Preto, 2017. 

Avaliações D0 D7 D14 D21 

Grupos Exp.* Cont.† Exp.* Cont.† Exp.* Cont.† Exp.* Cont.† 

Média 26,20 24,00 26,20 26,00 27,20 27,33 28,40 28,00 

DP ‡ 0,84 2,00 0,84 2,00 1,10 1,15 0,89 2,00 

Mínimo 25,00 22,00 25,00 24,00 26,00 26,00 28,00 26,00 

Máximo 27,00 26,00 27,00 28,00 28,00 28,00 30,00 30,00 

Variância 0,70 4,00 0,70 4,00 1,20 1,33 0,80 4,00 

Nota: * Grupo experimental; † Grupo controle; ‡ Desvio-padrão 

  

 Os camundongos não apresentaram perda ponderal ao longo dos 21 dias de estudo, em 

nenhum dos grupos. O maior ganho foi no grupo controle, onde também foram obtidas as 

maiores médias e variabilidades (Tabela 16). Em ambos os grupos, os animais estavam ativos 

e sem sinais de sofrimento. 

Os dados foram avaliados quanto ao efeito de interação, em função da média e da 

dispersão, e estão apresentados na tabela 17. 

 

Tabela 17 - Análise de efeitos mistos do peso, considerando a média e a dispersão dos valores 

obtidos, segundo grupo e dia. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

Intercepto 23,9940 0,2196 109,2761 0,0000 

Grupo Experimental 2,1874 0,2895 7,5568 0,0000 

Dia 7 2,0000 0,3105 6,4410 0,0000 

Dia 14 3,5965 0,3637 9,8894 0,0000 

Dia 21 4,0000 0,3105 12,8820 0,0000 

Grupo Experimental - Dia 7 -2,0000 0,4093 -4,8859 0,0002 

Grupo Experimental - Dia 14 -2,5617 0,4638 -5,5231 0,0001 

Grupo Experimental - Dia 21 -1,7835 0,4389 -4,0637 0,0010 

Dispersão     

Intercepto -1,3833 0,1484 -9,3244 0,0000 

 

 Observa-se que houve diferença em relação à média dos pesos entre os grupos, sendo 

esta maior no experimental. Também foi significante esta diferença entre as médias nos 
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diferentes dias de análise, sendo todas as médias superiores do que a inicial (D0). Nota-se que 

houve efeito de interação entre grupo e dia, sendo que este efeito sobre a média foi menor para 

o grupo experimental no D7, D14 e D21, em relação ao grupo controle no D0. Ainda, pode ser 

observado que o efeito da dispersão foi significante entre os grupos, onde o grupo experimental 

apresentou menor variabilidade que o controle (Tabela 17). 

 Na tabela 18 estão apresentados os dados relativos à média de consumo de ração e de 

água dos animais nos grupos experimental e controle, ao longo das três semanas. 

 

Tabela 18 – Média do consumo diário de água (mL) e de ração (g) nos grupos experimental 

(n=5) e controle (n=3) no estudo de toxicidade. Ribeirão Preto, 2017. 

Avaliação Semana 1  Semana 2 Semana 3 

Grupo Exp.* Cont.† Exp.* Cont.† Exp.* Cont.† 

Ração (g) 5,89 5,22 4,80 5,20 5,49 5,61 

Água (mL) 4,57 6,12 4,57 4,65 4,29 4,48 

Nota: * Grupo experimental; † Grupo controle. 

 

Observa-se maior consumo tanto de água quanto de ração no grupo controle, exceto na 

primeira semana, quando os animais do grupo experimental ingeriram mais ração (Tabela 18). 

Na segunda semana o consumo de ração no grupo experimental decresceu cerca de 18,51% em 

relação ao início do estudo, porém na terceira, houve um acréscimo de 8,33%, em relação à 

segunda. Todavia, o grupo finalizou o estudo com um consumo de ração 11,71% menor, em 

relação a começo.  

Em relação à ingesta hídrica, esta permaneceu igual ao longo das duas semanas iniciais 

e teve um decréscimo de 6,13% na terceira no grupo experimental (Tabela 10). No controle 

houve um decréscimo de 24,02% na segunda semana e de 26,80% na terceira, ambas em relação 

à primeira. Entretanto, estas alterações não se expressaram em perda ponderal nos grupos 

estudados (Tabela 18).  

Após 21 dias de aplicação tópica da formulação ou simples acompanhamento foram 

coletadas amostras de sangue destes camundongos. Os parâmetros utilizados para avaliar a 

função renal e hepática estão apresentados na tabela 19. 
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Tabela 19 - Marcadores sanguíneos para avaliar toxicidade renal e hepática da formulação de 

NLS-CT (n=8). Ribeirão Preto, 2017.  

Estatística descritiva Parâmetros 

Grupos Medidas PT* 

(g/dL) 

TGP† 

UI/L 

FA ‡ 

UI/L 

Ureia 

mg/dL 

Cr § 

 mg/dL 

Tratamento 

(n=5) 

Média 6,84 70,54 204,20 55,10 0,59 

Mediana 6,20 24,40 166,00 50,50 0,57 

Variância 5,19 8.973,95 12.809,20 419,21 0,003 

DP || 2,28 94,73 113,18 20,47 0,06 

Mínimo 5,00 20,00 111,00 34,60 0,54 

Máximo 10,80 239,00 394,00 87,20 0,68 

Controle 

(n=3) 

Média 4,33 46,10 195,33 48,90 0,58 

Mediana 4,40 41,00 202,00 48,70 0,60 

Variância 0,09 141,61 562,33 1,03 0,05 

DP|| 0,31 11,90 23,71 1,02 0,23 

Mínimo 4,00 37,60 169,00 48,00 0,34 

Máximo 4,60 59,70 215,00 50,00 0,79 

Estatística inferencial      

p-valor 

Mann-

Whitney¶ 
0,025 0,456 0,655 0,655 0,881 

Wilcoxon** 0,345 0,686 0,345 0,686 0,043 

Nota: * Proteínas totais; † Transaminase glutâmico-pirúvica; ‡ Fosfatase alcalina; § Creatinina; 
|| Desvio-padrão; ¶ teste não paramétrico utilizado para avaliar a diferença entre os grupos; ** 

teste utilizado para comparar os valores obtidos nesta pesquisa e os parâmetros observados na 

literatura.  

 

Para todos os parâmetros analisados, a média, a variância e o desvio-padrão foram 

maiores no grupo experimental do que no controle, exceto para a creatinina, que foi mais 

homogênea no grupo experimental, apresentando menor variância. Infere-se, com os dados 

obtidos, que o grupo experimental era menos homogêneo que o controle. A única diferença foi 

em relação às proteínas totais (p-valor = 0,025) pelo Mann-Whitney (Tabela 19). 

Por se tratar de um grupo de animais para os quais, segundo o Biotério do qual foram 

adquiridos, os resultados laboratoriais a serem utilizados como padrão de análise ou controle 

ainda não estavam disponíveis, optou-se por utilizar valores obtidos em um artigo, com 

camundongos da mesma linhagem e idade, porém criados em condições sanitárias diferentes. 

Aplicou-se o teste de Wilcoxon entre os valores conhecidos da literatura e os obtidos no grupo 

experimental, com o mesmo nível de significância de 5%. O único parâmetro que foi diferente 

foi a creatinina (p-valor = 0,043) (Tabela 19).  

O gráfico 28 ilustra os parâmetros analisados, por grupo de tratamento, para uma melhor 

visualização individual dos animais. 
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Gráfico 28 - Parâmetros renais e hepáticos dos camundongos, após 21 dias de experimento. 

 

 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Observa-se, agora com o auxílio do Gráfico 28, os camundongos que apresentaram 

valores mais elevados em cada grupo. No grupo experimental o camundongo 2 teve maior valor 

para as proteínas totais e fosfatase alcalina, o 1 para ureia e o 5 para TGP; já no grupo controle, 

o camundongo 2 para creatinina.   

 As fotografias da região dorsal estão apresentadas na figura 8.   
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Figura 8. Imagens dos 5 camundongos nos dias 0, 7, 14 e 21 para observação do local de 

aplicação da formulação. 
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Fonte: O próprio autor.  
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Quanto às avaliações da possível toxicidade no local da aplicação, não foram observados 

sinais de eritema, edema, prurido ou descamação (Figura 8) e os animais não apresentaram sinal 

de sofrimento. 

 Na sequência serão apresentadas as fotomicrografias dos órgãos-alvo que foram 

analisados quanto a possíveis efeitos da Formulação contendo NLS-CT [30mg CT:100 mg de 

gel]. Para estas análises, os órgãos foram corados com HE, coloração esta que permite a 

observação da arquitetura tecidual e a presença de infiltrado inflamatório. 

Serão mostrados cortes de todos os camundongos do grupo experimental e, como base 

de comparação, um corte de um animal do grupo controle. Optou-se por um aumento de 20X, 

que permite uma visualização mais panorâmica dos mesmos. O primeiro órgão a ser 

apresentado é o coração (Figura 9). 

 

Figura 9 - Fotomicrografias de cortes do coração dos animais dos grupos controle (CC) e 

experimental (E1 a E5), após 21 dias de tratamento tópico com Gel contendo NLS 

– CT (30 mg). Ribeirão Preto, 2017.  

 
Fonte: O próprio autor. 

  

Não foram observadas alterações significativas nos cortes histológicos dos animais do 

grupo experimental, em relação ao controle. Nota-se um padrão típico das fibras musculares 

cardíacas emergindo de diferentes campos no plano de visualização (Figura 9). 

 Os cortes hepáticos corados em HE (20X) estão apresentadas na figura 10. 
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Figura 10 - Fotomicrografias de cortes do fígado dos animais dos grupos controle (C) e 

experimental (E1 a E5), após 21 dias de tratamento tópico com Gel contendo NLS 

– CT (30 mg). Ribeirão Preto, 2017.  

 
 

Fonte: O próprio autor. 

 

 Foram observados espaços entre os hepatócitos em ambos os grupos, porém sem a 

presença de infiltrado inflamatório nos cortes. O parênquima com aparência esponjosa 

característica, não mostra presença de dilatações ou obstruções anormais. Também não se 

observa depósito anormal de lipídeos. Pode ser notada a presença de hepatócitos, células de 

Küpffer, sinusoides hepáticos e estruturas vasculares. 

 Os cortes de tecido pulmonar corados em HE (20X) estão apresentadas na figura 11. 
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Figura 11 - Fotomicrografias de cortes de pulmão dos animais dos grupos controle (C) e 

experimental (E1 a E5), após 21 dias de tratamento tópico com Gel contendo NLS 

– CT (30 mg). Ribeirão Preto, 2017.  

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Podemos observar os ductos alveolares, o saco alveolar, os alvéolos e a presença de nós 

musculares. O epitélio do revestimento de bronquíolos apresenta poucas células epiteliais 

cuboides e os feixes musculares são preservados. A presença de infiltrado inflamatório atípico 

não foi observada e a arquitetura do tecido está preservada (Figura 11). 

 Os cortes de tecido renal corados em HE (20X) estão apresentadas na figura 12. 

 

Figura 12 - Fotomicrografias de cortes do rim dos animais dos grupos controle (C) e 

experimental (E1 a E5), após 21 dias de tratamento tópico com Gel contendo NLS 

– CT (30 mg). Ribeirão Preto, 2017.  

 
Fonte: O próprio autor.  
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 O epitélio cúbico simples geralmente forma pequenos tubos, como os túbulos renais 

mostrados na figura 12. A maioria desses túbulos foi cortada transversalmente, os tubos 

transversais se parecem com anéis. A parede desses túbulos é formada por uma única camada 

de células em forma de cuboide. Uma rede tortuosa de túbulos renais contorcidos e 

compactados vistos em secções transversais, visão oblíqua e longitudinal. Quase nenhum tecido 

conjuntivo é observado (Figura 12). 

 Na sequência serão apresentados os cortes da pele dos animais. Optou-se, por tratar-se 

do local de aplicação do produto, por apresentá-los em dois aumentos, enfatizando as alterações 

observadas. As análises dos cortes da pele corados em HE (20X e 40X) estão apresentadas na 

figura 13. 

 

Figura 13 - Fotomicrografias da pele dos animais dos grupos controle (C) e experimental (E1 

a E5), após 21 dias de tratamento tópico com Gel contendo NLS – CT (30 mg). 

Ribeirão Preto, 2017.  

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Podemos observar que o corte da pele do animal do grupo controle (C) apresenta uma 

epiderme fina, estrato basal com uma única camada de células cuboides. Há presença de 

escamas de queratina, porém reduzidas; a camada papilar da derme é organizada, quase não há 

papilas dérmicas e projeções interpapilares; a camada reticular da derme é rica em glândulas 

sebáceas e folículos pilosos (Figura 13). No epitélio, os núcleos das células são claramente 

vistos, e as regiões acidófilas (rosa) ao redor de cada um deles representa o citoplasma das 

células epiteliais e não há quase nenhum espaço entre as células.  
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 No tecido conjuntivo podem ser observados núcleos muito distantes uns dos outros, o 

citoplasma é fino e quase invisível. As grandes regiões presentes entre as células são espaços 

preenchidos por MEC, onde existem fibras de colágeno (rosa). Os espaços aparentemente 

vazios são artefatos decorrentes da técnica, onde houve retração do tecido (Figura 13). 

 O que diferencia o grupo controle (C) dos experimentais (E1, E2, E3, E4 e E5) é a 

espessura da epiderme, que nos grupos experimentais apresentou-se mais celular e, 

aparentemente, com mais de uma camada; escamas de queratina mais abundantes e a derme 

mais fortemente corada, aparentando ter mais colágeno, com uma MEC mais organizada 

(Figura 13). 

 Quanto ao colágeno, apesar da observação da MEC pela coloração com HE, optou-se 

por fazer novos cortes e corá-los com Picrosirius Red para realizar uma análise quantitativa. Os 

dados desta análise estão apresentados na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Medidas resumo do colágeno nos dois grupos (n= 36*). Ribeirão Preto, 2017. 

Grupo Animal Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Controle       

 1 8,422 8,036 2,077 5,838 10,977 

Experimental       

 1 10,465 10,459 1,176 8,754 12,140 

 2 11,770 11,712 0,760 10,566 12,717 

 3 11,141 10,953 1,402 9,893 13,363 

 4 11,036 11,246 2,430 7,770 13,960 

 5 12,030 12,247 2,934 7,403 14,991 

Nota: * 36 equivale a 6 fotos por animal, sendo 6 do controle e 30 do experimental. 

 

 Na tabela 20 os dados comungam os mesmos resultados das análises histológicas 

(Figura 13), onde a MEC da derme está mais corada (rosa), indicando a presença de colágeno. 

O grupo controle teve uma média menor de colágeno quando a pele foi submetida a coloração 

Picrosirius Red e processamento no ImageJ (8,422) do que o experimental (11,288 de média 

geral), representando um aumento percentual de 34,03% na média geral de colágeno na MEC. 

O grupo experimental apresentou, os maiores valores mínimos e máximos nas aferições 

realizadas (Tabela 20).  

 Os dados da análise ajustada do Modelo misto, considerando a média e dispersão, estão 

apresentados na tabela 21. 
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Tabela 21 – Ajuste do modelo misto para a variável colágeno. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

(Intercepto) -2,0617 0,0340 -60,7192 0,0000 

Dispersão     

(Intercepto) -2,7721 0,1367 -20,2781 0,0000 

 

 Observa-se que houve diferença tanto em relação à média quanto à dispersão do 

colágeno (p-valor < 0,0001) (Tabela 21). 

 No quadro 1 estão apresentados os principais achados do estudo de toxicidade da 

formulação.
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Quadro 1 – Resumo dos principais resultados do estudo de toxicidade. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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4.3.2. Estudo de indução de radiodermite 

 

Durante o estudo de indução de radiodermite, os camundongos foram pesados em 

tempos pré-estabelecidos (D0, D2, D7, D14 e D21). Observe a variabilidade do peso dos 

animais ao longo do estudo e nos diferentes grupos (Gráfico 29). 

 

Gráfico 29 – Boxplots da variável peso, segundo dose de RI e dia de avaliação no estudo de 

indução de radiodermite.  

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nota-se uma grande variabilidade dos dados em relação aos dias de análise e entre os 

grupos; presença de dados discrepantes (ouliers) no grupo que recebeu 15 Gy de RI já no D0, 

nos grupos de 15 e 20 Gy no D2 e de 15 Gy no D14 e nos de 6 e 15 Gy no D21. Inicialmente, 

apesar de terem a mesma idade, os camundongos já apresentavam variabilidade de peso; outro 

fato considerável é que em todos os grupos as médias e medianas aumentaram no final do 

experimento (D21), em relação ao início (Gráfico 29). 

A tabela 22 mostra o comportamento do peso dos animais nos grupos que receberam 

diferentes doses de RI para a indução de radiodermite. 
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Tabela 22 – Medidas relativas ao peso avaliadas nos diferentes grupos de indução de 

radiodermite (n=25). Ribeirão preto, 2017. 

Parâmetros D0 D2 D7 D14 D21 

6 Gy (n=5)      

Média 25,20 24,80 26,80 27,20 28,00 

DP* 1,79 1,10 1,10 1,79 1,41 

Mínimo 24,00 24,00 26,00 26,00 26,00 

Máximo 28,00 26,00 28,00 30,00 30,00 

Variância 3,20 1,20 1,20 3,20 2,00 

10 Gy (n=5)      

Média 24,80 25,20 25,20 25,20 26,60 

DP* 1,79 1,10 1,10 1,10 1,82 

Mínimo 22,00 24,00 24,00 24,00 25,00 

Máximo 26,00 26,00 26,00 26,00 29,00 

Variância 3,20 1,20 1,20 1,20 3,30 

15 Gy (n=5)      

Média 24,40 23,60 25,20 26,40 26,40 

DP* 0,89 0,89 1,10 0,89 0,89 

Mínimo 24,00 22,00 24,00 26,00 26,00 

Máximo 26,00 24,00 26,00 28,00 28,00 

Variância 0,80 0,80 1,20 0,80 0,80 

20 Gy (n=5)      

Média 22,80 21,60 23,20 23,20 24,80 

DP* 1,10 0,89 1,10 1,10 1,10 

Mínimo 22,00 20,00 22,00 22,00 24,00 

Máximo 24,00 22,00 24,00 24,00 26,00 

Variância 1,20 0,80 1,20 1,20 1,20 

25 Gy (n=3)†      

Média 23,33 22,67 23,33 24,00 25,33 

DP* 1,15 1,15 1,15 0,00 1,15 

Mínimo 22,00 22,00 22,00 24,00 24,00 

Máximo 24,00 24,00 24,00 24,00 26,00 

Variância 1,33 1,33 1,33 0,00 1,33 

30 Gy (n=2)‡      

Média 22,00 23,00 24,00 24,00 26,00 

DP* 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 

Mínimo 22,00 22,00 24,00 24,00 26,00 

Máximo 22,00 24,00 24,00 24,00 26,00 

Variância 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Nota: * Desvio-padrão; † Foram analisados três animais para esta dose; ‡ 

Foram analisados dois animais para esta dose. 

 

 A menor média foi observada no grupo que recebeu 30 Gy, seguido pelo de 20 Gy no 

D0. Só não houve perda ponderal média no D2 nos grupos que receberam 10 e 30 Gy. Em todas 

as análises posteriores, pode ser observado ganho ou estabilidade no peso (Tabela 22).  

 A tabela 23 apresenta os dados relativos à análise de regressão do peso. 
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Tabela 23 – Análise de regressão do peso considerando a média e a dispersão dos valores 

obtidos, nos diferentes grupos e dias no estudo de indução de radiodermite. 

Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

(Intercepto) 3,2239 0,0116 278,5229 0,0000 

Grupo10 G -0,0164 0,0164 -1,0043 0,3186 

Grupo15 G -0,0310 0,0164 -1,8911 0,0626 

Grupo20 G -0,0993 0,0164 -6,0672 0,0000 

Grupo25 G -0,0763 0,0189 -4,0347 0,0001 

Grupo30 G -0,1336 0,0217 -6,1687 0,0000 

DiaDia 2 -0,0146 0,0164 -0,8921 0,3753 

DiaDia 7 0,0631 0,0164 3,8530 0,0002 

DiaDia 14 0,0767 0,0164 4,6881 0,0000 

DiaDia 21 0,1063 0,0164 6,4909 0,0000 

Grupo10 G:DiaDia 2 0,0325 0,0231 1,4038 0,1646 

Grupo15 G:DiaDia 2 -0,0189 0,0231 -0,8158 0,4173 

Grupo20 G:DiaDia 2 -0,0389 0,0231 -1,6809 0,0971 

Grupo25 G:DiaDia 2 -0,0147 0,0267 -0,5488 0,5848 

Grupo30 G:DiaDia 2 0,0575 0,0306 1,8771 0,0645 

Grupo10 G:DiaDia 7 -0,0452 0,0231 -1,9515 0,0549 

Grupo15 G:DiaDia 7 -0,0311 0,0231 -1,3445 0,1830 

Grupo20 G:DiaDia 7 -0,0456 0,0231 -1,9701 0,0526 

Grupo25 G:DiaDia 7 -0,0631 0,0267 -2,3603 0,0209 

Grupo30 G:DiaDia 7 0,0239 0,0306 0,7818 0,4369 

Grupo10 G:DiaDia 14 -0,0588 0,0231 -2,5420 0,0132 

Grupo15 G:DiaDia 14 0,0023 0,0231 0,1012 0,9197 

Grupo20 G:DiaDia 14 -0,0593 0,0231 -2,5616 0,0125 

Grupo25 G:DiaDia 14 -0,0470 0,0267 -1,7599 0,0826 

Grupo30 G:DiaDia 14 0,0103 0,0306 0,3354 0,7383 

Grupo10 G:DiaDia 21 -0,0358 0,0231 -1,5477 0,1260 

Grupo15 G:DiaDia 21 -0,0272 0,0231 -1,1735 0,2444 

Grupo20 G:DiaDia 21 -0,0220 0,0231 -0,9484 0,3461 

Grupo25 G:DiaDia 21 -0,0238 0,0267 -0,8899 0,3765 

Grupo30 G:DiaDia 21 0,0608 0,0306 1,9855 0,0509 

Dispersão     

(Intercepto) -3,6542 0,0632 -57,7846 0,0000 

 

Nota-se que houve diferença significante entre as médias dos pesos dos grupos que 

receberam 20, 25 e 30 Gy em relação ao de 6 Gy, sendo que em naqueles a média foi menor do 

que neste. Teve diferença também em relação aos dias de medição, sendo todos diferentes do 

D0 de forma significante, onde pode ser observada uma menor média no D2 em relação ao D0 

e, nos demais, um aumento da média de peso (Tabela 23). Ainda, pode ser notado efeito de 

interação entre os grupos e dias, sendo este significante para o grupo de 25 Gy no D7, 10 e 20 

Gy no D14, sendo a média de peso destes menor do que a obtida no grupo de 6 Gy no D0 

(Tabela 23). 
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Quanto ao consumo de água e de ração, os resultados estão apresentados na tabela 24. 

 

Tabela 24 – Média do consumo de ração (g) e água (mL), por animal e por dose de RI (n=25). 

Ribeirão Preto, 2017. 

Grupos Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Consumo de Ração (g)    

  6 Gy (n=5) 4,80 6,91 6,29 

10 Gy (n=5) 7,03 5,89 6,60 

15 Gy (n=5) 7,03 8,00 5,54 

20 Gy (n=5) 7,62 5,49 5,71 

25 Gy (n=3) 5,03 5,54 5,14 

30 Gy (n=2) 5,03 5,54 5,14 

Consumo de Água (mL)    

  6 Gy (n=5) 5,00 4,71 4,57 

10 Gy (n=5) 8,86 5,14 5,29 

15 Gy (n=5) 6,00 5,57 4,86 

20 Gy (n=5) 4,86 5,00 4,86 

25 Gy (n=3) 5,00 5,57 5,71 

30 Gy (n=2) 5,00 5,57 5,71 

 

Ao analisarmos o consumo de ração podemos perceber que este sofreu variações ao 

longo do estudo. Os grupos de 6, 15, 25 e 30 Gy apresentaram um aumento do consumo na 

segunda semana, reduzindo novamente na terceira, completando o estudo com um consumo 

menor do que o inicial, com exceção do grupo que recebeu 6 Gy. O maior acréscimo percentual 

ocorreu no grupo de 6 Gy (43, 96%), entre a primeira e segunda semana e o menor foi no de 20 

Gy (-27,95%), também na segunda semana (Tabela 24). 

Em relação à ingesta hídrica, os grupos de 6, 10 e 15 Gy apresentaram um consumo 

reduzido em comparação à primeira semana, cabendo destaque para o de 10 Gy com decréscimo 

de 41,99%. O maior acréscimo percentual na ingesta hídrica ocorreu nos grupos de 25 e 30 Gy, 

durante a terceira semana (14,20%) (Tabela 24). 

Quanto à indução de radiodermite, estas foram de forma gradativa. A partir de 20 Gy 

eles começaram a apresentar alterações na integridade da pele (60%), em algum momento 

durante a observação; dois deles no D14 e um no D16, sendo a epilação a reação mais observada 

e o eritema leve em um animal (Gráfico 30). 
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Gráfico 30 - Efeito das doses de RI no desenvolvimento de radiodermite Grau 1, ao longo 

de 21 dias de observação. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nas doses de 25 e 30 Gy todos os camundongos apresentaram epilação, sendo a reação 

mais precoce no D14, uma no D17 e três no D19. No grupo de 30 Gy, além da epilação, 

observou-se eritema leve, tendendo a moderado.  

Em todos os grupos a dor foi avaliada de forma subjetiva, diariamente, por meio de uma 

tabela que apresentava sinais de dor, adaptada do National Institute of Health. O resultado desta 

avaliação está apresentado no gráfico 31. 

 

Gráfico 31 - Efeito das doses de RI nos sinais de dor nos camundongos, por grupo de 

avaliação durante os 21 dias de observação. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Somente um camundongo no Grupo de 20 Gy apresentou alteração na mobilidade física, 

com retração da pata posterior esquerda e pelagem eriçada a partir do dia 16, o que foi 

interpretado, segundo o instrumento de análise, como sinais de dor. Foi atribuído ao 

posicionamento durante a RI. 

O quadro 2 traz os principais achados no estudo de indução de radiodermite. 

 

Quadro 2 – Resumo dos resultados do estudo de indução de radiodermite 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

4.3.3. Estudo dose-resposta  

  

Devido às reações observadas no estudo de indução de radiodermite, com alteração da 

postura dos animais, pelo eriçado e início de radiodermite com tendência a aumento do Grau, 

optou-se por aplicar 30 Gy no estudo de dose-resposta. O intuito era promover radiodermite 

sem que fosse provocado comprometimento de funções importantes para os animais. 

Estes foram submetidos às mesmas avaliações em relação ao consumo de ração e de 

água, peso, fotografia da área irradiada no momento do sacrifício, segundo sequência 

aleatorizada. Observe a variabilidade do peso dos animais (Gráfico 32) 
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Gráfico 32 – Boxplots da variável peso (g), segundo grupo de tratamento e dia de avaliação 

no estudo dose-resposta.  

 
Fonte: O próprio autor. 

 

O mesmo fato observado nos estudos anteriores quanto ao peso pode ser notado, onde 

havia uma grande variabilidade dos pesos inicialmente nos grupos. O grupo experimental 3 

(E3) já iniciou o experimento com valores discrepantes (outilers), tanto superior quanto inferior, 

permanecendo assim na segunda avaliação, no D7. Já o experimental 2 (E2) apresentou 

discrepância (outlier) na quarta aferição (D 21). No D28 podemos observar uma menor 

variabilidade nos pesos dos animais dos grupos controle da radiação (CR) e nos experimentais 

1 e 2 (E1 e E2), permanecendo ainda uma maior variabilidade no experimental 3 (E3) (Gráfico 

32). 

As medidas resumo relativas ao peso estão apresentadas na tabela 25. As médias do D0 

e do D7 são relativas a 12 animais; as do D14 de nove; as do D21 de seis e do D28 de três.  

 

Tabela 25 – Medidas relativas ao peso (g) dos camundongos nos diferentes grupos 

experimentais, por tempos estabelecidos. Ribeirão Preto, 2017.  

Grupos/Tempos Média Mínimo Máximo Variância DP* 

Dia 0      

CR† 24,67 22,00 26,00 2,42 1,56 

CF‡ 26,00 24,00 28,00 2,18 1,48 

E1§ 21,67 20,00 24,00 2,79 1,67 

E2|| 25,00 22,00 28,00 2,55 1,60 

E3¶ 22,17 20,00 24,00 1,79 1,34 

Dia 7      

CR† 24,67 22,00 28,00 3,15 1,78 

CF‡ 25,33 22,00 28,00 3,15 1,78 

E1§ 22,50 20,00 24,00 1,55 1,24 

E2|| 25,00 22,00 28,00 2,55 1,60 

     continua... 
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conclusão. 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3  
 

 Todos os grupos apresentaram ganho ponderal no Dia 28, se comparado ao início do 

experimento, sendo no Experimental 3 o mais expressivo (12,78%), seguido pelo Experimental 

1 (10,77%). Ainda, o grupo Experimental 3 observou-se maior variabilidade de peso a partir do 

Dia 7 (Tabela 25).  

 Foi observada perda ponderal no grupo Controle da formulação no Dia 7 (-2,56%) e 

Dia14 (- 1,71%); no Experimental 2 no Dia 14 (- 0,44%) e no Experimental 3 no Dia 7 (- 

1,50%), todos em relação ao início do estudo (Tabela 25). 

 Os dados da análise ajustada do Modelo misto, considerando a média e dispersão, estão 

apresentados na tabela 26. 

 

  

Grupos/Tempos Média Mínimo Máximo Variância DP* 

E3¶ 21,83 18,00 26,00 3,97 1,99 

Dia 14      

CR† 24,89 22,00 28,00 3,11 1,76 

CF‡ 25,56 24,00 28,00 2,78 1,67 

E1§ 22,67 22,00 24,00 1,00 1,00 

E2|| 24,89 24,00 28,00 2,11 1,45 

E3¶ 22,22 16,00 26,00 11,44 3,38 

Dia 21      

CR† 24,67 22,00 26,00 2,67 1,63 

CF‡ 26,33 24,00 28,00 2,27 1,51 

E1§ 23,00 22,00 26,00 2,80 1,67 

E2|| 25,67 24,00 28,00 2,27 1,51 

E3¶ 25,20 22,00 28,00 5,20 2,28 

Dia 28      

CR† 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 

CF‡ 27,33 26,00 28,00 1,33 1,15 

E1§ 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00 

E2|| 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 

E3¶ 25,00 21,00 27,00 9,33 3,06 
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Tabela 26 – Análise de modelo misto do peso dos animais no estudo dose-reposta. Ribeirão 

Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

Intercepto 3,1957 0,0053 599,2990 0,0000 

CF* 0,0410 0,0060 6,8446 0,0000 

E1‡ -0,0983 0,0060 -16,3897 0,0000 

E2§ 0,0136 0,0060 2,2745 0,0244 

E3|| -0,0875 0,0061 -14,3196 0,0000 

Dia 7 -0,0031 0,0050 -0,6102 0,5427 

Dia 14 0,0231 0,0055 4,2339 0,0000 

Dia 21 0,0605 0,0063 9,5324 0,0000 

Dia 28 0,0828 0,0080 10,3112 0,0000 

Dispersão     

Intercepto 3,6055 0,0568 63,4583 0,0000 

Nota: * Controle da formulação; ‡ Experimental 1; § Experimental 2; || 

Experimental 3 

 

Houve diferença entre a média dos pesos dos animais entre os diferentes grupos e 

tempos, exceto para o D7 em relação ao D0 (p-valor = 0,5427). As médias foram menores nos 

grupos E1 e E3 e maiores no CF e no E2 em relação ao CR; já em relação aos dias, somente no 

D7 as médias foram menores que no D0. Quanto à dispersão, também houve diferença (Tabela 

26). 

A tabela 27 apresenta o consumo de água (mL) e ração (g) pelos camundongos nos 

respectivos grupos. 

 

Tabela 27 – Média de consumo de água (mL) e de ração (g), por grupo e tempo de avaliação. 

Ribeirão Preto, 2017. 

Grupos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Água (mL)    

CR* 3,99 4,92 5,00 6,19 

CF† 4,46 4,52 5,71 7,14 

E1‡ 4,29 4,52 6,07 6,90 

E2§ 4,70 6,27 5,24 7,86 

E3|| 3,81 4,60 6,07 7,38 

Ração (g)    

CR* 4,26 4,60 4,95 4,67 

CF† 6,07 6,76 4,43 4,38 

E1‡ 4,52 4,10 4,67 4,76 

E2§ 3,83 5,24 7,62 6,29 

E3|| 5,36 4,95 6,05 6,19 

Nota: * Controle da radiação; † Controle da formulação; ‡ 

Experimental 1; § Experimental 2; || Experimental 3. 
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 As diferenças, inicialmente, são relativas ao número de camundongos ao longo das 

semanas. Na primeira semana cada grupo tinha 12 animais, na segunda nove (9), na terceira 

seis (6) e na quarta, três (3). A exceção ocorreu no grupo E2, que na semana 2 teve um (1) 

animal a menos, por óbito (Tabela 27).  

 Todos os grupos apresentaram um aumento na ingesta hídrica, sendo este mais 

expressivo na semana 4 no E3 (93,75%), em relação ao início do experimento (Tabela 27).  

 Quanto ao consumo alimentar, os grupos CR e E2 tiveram um aumento ao longo de todo 

o experimento, se comparado ao início; o aumento mais expressivo ocorreu na semana 3 para 

o CR (16,20%) e E2 (98,76%). Somente o grupo CF terminou o experimento com consumo 

inferior ao inicial (-27,84%), fato que vinha acontecendo desde a semana anterior (-27,06%). 

Os grupos E1 e E3 apresentaram redução da ingesta alimentar na semana 2 (-9,47% e -7,56%, 

respectivamente) (Tabela 27). 

 Quanto à radiodermite, a tabela 28 apresenta as porcentagens de desenvolvimento em 

cada grupo, nos tempos pré-estabelecidos, a despeito de ter sido acompanhado diariamente 

durante 28 dias.  

 

Tabela 28 – Porcentagem de radiodermite por Grau nos diferentes grupos. Ribeirão Preto, 

2017. 

Radiodermite CR* CF† E1‡ E2§ E3|| 

D7      

Grau 0 100,00% 100,00% 91,67% 100,00% 100,00% 

Grau 1   8,33%   

D14      

Grau 0 100,00% 100,00% 100,00% 88,89% 37,50% 

Grau 1    11,11% 62,50% 

D21      

Grau 1   50,00% 33,33% 80,00% 

Grau 2 50,00% 100,00% 50,00% 66,67% 20,00% 

Grau 3 50,00%     

D28      

Grau 1 100,00%  100,00%  100,00% 

Grau 2  66,67%  66,67%  

Grau 3  33,33%  33,33%  

Nota: * Controle da radiação; † Controle da formulação; ‡ Experimental 1; § 

Experimental 2; || Experimental 3. 

 

Nesta avaliação foi interesse saber o início da radiodermite, por grupo. No CR esta se 

iniciou no D17; no CF no D15; no E1 teve um início mais precoce, no quinto dia após a RI, 

sendo que dois novos episódios só ocorreram no D15; no E2 no D14 e no E3 no D10. O E3, a 



129 
 

despeito de ter apresentado Grau 1 em maior porcentagem já no D14, foi o que também 

apresentou menor porcentagem de camundongos com Grau 2 ao longo do estudo (Tabela 28). 

No grupo CR, no D21, 50,00 % dos camundongos apresentavam radiodermite de Grau 

2 ou 3, sendo este último de início mais precoce entre os demais. Os únicos grupos que não 

apresentaram radiodermite Grau 3 foram o E1 e E3. Também foi observada redução de Grau 

nos grupos CR, E1 e E3 (Tabela 28).  

No grupo E3 teve o óbito de um camundongo no D7, fato que pode estar relacionado à 

radiossensibilidade do animal ou ao posicionamento durante a radiação.  

 Em relação às citocinas quantificadas na pele de cada animal nos dias específicos de 

análise, os resultados serão apresentados separadamente.  

 Quanto à IL-1 β a variação dos resultados obtidos nos diferentes momentos de análise, 

de acordo com os grupos, esta ilustrada no gráfico 33. 

 

Gráfico 33 – Boxplot da IL-1β por dia e grupo. Ribeirão Preto, 2017. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

No D7, os grupos variaram entre si quanto à expressão de IL-1β. O grupo mais 

homogêneo foi o CR, seguido pelo E2, os menores valores estão compreendidos no CR e os 

maiores no E3, porém o que apresentou maior variabilidade foi o E1. Já em relação ao D14, o 

mais variável foi o E3 e o menos o CF. No D21, o de menor variabilidade foi o E3 e o de maior 

foi o E1. No D28, os grupos foram mais homogêneos entre si, sendo que o de menor 

variabilidade foi o E1 e o de maior o E3; neste dia as medianas foram mais próximas (Gráfico 

33).  

Os dados descritivos nos tempos pré-determinados, de acordo com os diferentes grupos 

analisados, estão apresentados na tabela 29. 
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Tabela 29 – Medidas resumo da IL-1β ao longo do estudo. Ribeirão Preto, 2017. 

Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D7 CR†  48,26 59,43 56,14 60,72 6,85 

D7 CF‡  43,33 56,07 98,07 194,79 84,01 

D7 E§1  123,18 172,47 189,12 271,71 75,65 

D7 E2||  74,44 110,39 100,80 117,55 23,10 

D7 E3¶  174,03 176,68 211,41 283,51 62,46 

D14 CR†  56,00 104,63 115,96 187,26 66,36 

D14 CF‡  135,58 148,67 167,91 219,48 45,14 

D14 E§1  112,86 207,84 192,17 255,81 72,75 

D14 E2||  75,55 141,84 157,33 254,59 90,52 

D14 E3¶  377,76 474,33 517,74 701,12 166,00 

D21 CR†  61,29 85,97 94,13 135,11 37,58 

D21 CF‡  59,55 69,13 137,10 282,61 126,11 

D21 E1§  112,67 248,24 605,47 1.455,50 739,26 

D21 E2||  100,14 525,42 533,95 976,29 438,14 

D21 E3¶  45,34 64,27 64,27 83,19 26,77 

D28 CR†  11,27 63,67 55,54 91,66 40,81 

D28 CF‡  5,90 5,91 54,35 151,23 83,90 

D28 E1§  8,40 11,06 29,96 70,44 35,07 

D28 E2||  4,30 9,11 38,65 102,55 55,39 

D28 E3¶  0,51 14,52 79,73 224,15 125,27 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3  
 

 Os menores e maiores valores de IL-1β foram observados no grupo E3, no D28 e no 

D14, respectivamente. Já as menores e maiores médias foram no E1, no D28 e D21, 

respectivamente (Tabela 29).  

 Os resultados relativos à análise de regressão da IL-1 β em função da média e da 

dispersão estão apresentados na tabela 30.  
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Tabela 30 – Análise de regressão da IL-1β, considerando a média e a dispersão dos valores 

obtidos, segundo dia e grupo de tratamento. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado san.se wald p-valor 

Média     

Intercepto 4,0279 0,0575 4902,5911 0,0000 

CF*  0,5578 0,3793 2,1620 0,1415 

E1†  1,2145 0,1810 45,0464 0,0000 

E2‡  0,5852 0,1478 15,6796 0,0001 

E3§  1,3259 0,1171 128,3074 0,0000 

Dia14 0,7254 0,2758 6,9169 0,0085 

Dia21 0,5168 0,1968 6,8960 0,0086 

Dia28 -0,0108 0,3511 0,0010 0,9754 

CF*:Dia14 -0,1876 0,4164 0,2030 0,6523 

E1†: Dia14 -0,7094 0,2156 10,8306 0,0010 

E2‡: Dia14 -0,2802 0,1478 3,5937 0,0580 

E3§: Dia14 0,1703 0,4303 0,1566 0,6923 

CF*:Dia21 -0,1817 0,6977 0,0679 0,7945 

E1†: Dia21 0,6468 0,6484 0,9951 0,3185 

E2‡: Dia21 1,1504 0,5070 5,1491 0,0233 

E3§: Dia21 -1,7089 0,2785 37,6464 0,0000 

CF*:Dia28 -0,5794 0,6380 0,8249 0,3638 

E1†: Dia28 -1,8315 0,3937 21,6407 0,0000 

E2‡: Dia28 -0,9476 0,4761 3,9620 0,0465 

E3§: Dia28 -0,9644 0,5207 3,4306 0,0640 

Dispersão     

Intercepto 0,0099 0,0041 5,9426 0,0148 

CF*  0,4793 0,1980 5,8612 0,0155 

E1†  0,0967 0,0469 4,2514 0,0392 

E2‡  0,0251 0,0164 2,3432 0,1258 

E3§  0,0483 0,0255 3,5910 0,0581 

D14 0,2084 0,0888 5,5086 0,0189 

D21 0,0963 0,0433 4,9392 0,0263 

D28 0,3500 0,1493 5,4972 0,0190 

CF*:Dia14 -0,6494 0,2138 9,2237 0,0024 

E1†:Dia14 -0,2195 0,0784 7,8457 0,0051 

E2‡:Dia14 -0,0227 0,0164 1,9110 0,1669 

E3§:Dia14 -0,1980 0,0751 6,9506 0,0084 

CF*: Dia21 -0,0215 0,3016 0,0051 0,9432 

E1†: Dia21 0,7908 0,4489 3,1041 0,0781 

E2‡: Dia21 0,3175 0,2184 2,1130 0,1461 

E3§: Dia21 -0,0675 0,0500 1,8213 0,1772 

CF*: Dia28 0,7497 0,6339 1,3990 0,2369 

E1†: Dia28 0,4567 0,3404 1,8002 0,1797 

E2‡: Dia28 0,9839 0,4965 3,9279 0,0475 

E3§: Dia28 1,2377 0,6194 3,9926 0,0457 

Nota: * Controle da formulação; † Experimental 1; ‡ Experimental 

2; § Experimental 3 
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As médias de IL-1β dos grupos E1, E2 e E3 foram maiores do que as do CR de forma 

significantes; entre os dias de avaliação, estas foram maiores nos D14 e D21 do que no D7. 

Houve efeito de interação entre os grupos e dias para o E1 no D14, E2 e E3 no D21 e para o E1 

e E2 no D28, sendo a média superior somente para o E2 no D21 em relação ao CR no D7 

(Tabela 30). 

 Quando avaliamos o efeito da dispersão para a IL-1β nota-se que houve maior 

variabilidade no CF (p-valor = 0,0155) e no E3 (p-valor = 0,0392) em relação ao CR (Tabela 

43). Este efeito foi significante em relação aos dias avaliados, sendo maiores as variabilidades 

obtidas no D14, D21 e D28, em relação ao D7. Quanto ao efeito de interação, este foi 

significante para CF, E1 e E3 no D14 e para o E2 e E3 no D28. Nota-se que os dados foram 

mais variáveis no D14 para estes grupos em relação ao CR no D7, porém este fato foi diferente 

no D28, quando foram mais homogêneos (Tabela 30). Foi avaliado o efeito de correlação entre 

os dias e grupos, mas este não foi significante (p=0,3152).  

Quanto ao FNT – α a variação dos resultados obtidos nas análises nos diferentes 

momentos está ilustrada no gráfico 34. 

  

Gráfico 34 – Boxplot do FNT - α por dia e grupo. Ribeirão Preto, 2017. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 O FNT-𝛼 também variou nos dias e grupos estudados. Os grupos que menos 

apresentaram variabilidade foram o CR no D7 e D14, o E3 no D21 e E2 no D28. A maior 

variação foi observada no E1 no D7 e D14, o E2 no D21 e o CR no D28 (Gráfico 34).  

 Os dados do FNT – α, nos tempos pré-determinados, de acordo com os diferentes grupos 

analisados estão apresentados na tabela 31. 
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Tabela 31 – Medidas resumo do FNT – α ao longo do estudo. Ribeirão Preto, 2017. 

Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D7 CR†  51,46 66,63 66,30 80,80 14,68 

D7 CF‡  35,40 46,51 123,60 288,90 143,26 

D7 E§1  89,36 216,60 259,65 472,99 195,40 

D7 E2||  80,86 136,81 122,25 149,06 36,36 

D7 E3¶  133,38 216,69 257,44 422,25 148,69 

D14 CR†  80,37 87,53 88,92 98,86 9,32 

D14 CF‡  115,43 158,63 173,55 246,57 66,83 

D14 E§1  41,87 106,20 126,39 231,10 96,22 

D14 E2||  29,87 89,05 84,80 135,48 52,93 

D14 E3¶  82,42 98,58 127,15 200,44 63,98 

D21 CR†  39,21 45,39 50,96 68,29 15,32 

D21 CF‡  57,21 69,39 69,35 81,44 12,12 

D21 E1§  110,12 117,33 124,13 144,95 18,39 

D21 E2||  94,03 105,51 120,96 163,35 37,15 

D21 E3¶  64,69 70,41 70,41 76,12 8,08 

D28 CR†  21,63 55,35 89,94 192,85 90,70 

D28 CF‡  4,62 10,81 26,55 64,21 32,76 

D28 E1§  7,32 8,31 33,02 83,42 43,66 

D28 E2||  3,22 4,90 16,25 40,62 21,13 

D28 E3¶  6,26 8,61 37,86 98,73 52,72 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3  

 

 O menor valor do FNT-α foi observado no grupo E2 no D28 e o maior E1 no D7. O 

menor Desvio-padrão das quantificações foi no grupo E3, no D21 (Tabela 31). 

Os resultados da análise de regressão do FNT-α em função da média e da dispersão 

estão apresentados na tabela 32. 
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Tabela 32 - Análise de regressão do FNT-α, considerando a média e da dispersão dos valores 

obtidos, segundo dia e grupo de tratamento. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado san.se wald p-valor 

Média     

Intercepto 4,1941 0,1044 1615,3654 0,0000 

CF*  0,6229 0,5502 1,2818 0,2576 

E1†  1,3652 0,2988 20,8754 0,0000 

E2‡  0,6119 0,1618 14,2985 0,0002 

E3§  1,3567 0,2158 39,5349 0,0000 

Dia14 0,2936 0,1155 6,4659 0,0110 

Dia21 -0,2630 0,1760 2,2343 0,1350 

Dia28 0,3050 0,4867 0,3928 0,5308 

CF*:Dia14 0,0458 0,5698 0,0064 0,9360 

E1†:Dia14 -1,0136 0,4302 5,5509 0,0185 

E2‡:Dia14 -0,6594 0,2944 5,0152 0,0251 

E3§:Dia14 -0,9991 0,2875 12,0756 0,0005 

CF*:Dia21 -0,3149 0,5588 0,3177 0,5730 

E1†:Dia21 -0,4750 0,3073 2,3885 0,1222 

E2‡:Dia21 0,2525 0,1620 2,4289 0,1191 

E3§:Dia21 -0,9758 0,2360 17,0977 0,0000 

CF*:Dia28 -1,8432 0,5795 10,1160 0,0015 

E1†:Dia28 -2,3674 0,3504 45,6463 0,0000 

E2‡:Dia28 -2,3232 0,2268 104,9458 0,0000 

E3§:Dia28 -2,2218 0,3048 53,1239 0,0000 

Dispersão     

Intercepto 0,0327 0,0133 5,9942 0,0144 

CF*  0,8629 0,3710 5,4099 0,0200 

E1†  0,3449 0,1567 4,8456 0,0277 

E2‡  0,0263 0,0372 0,5004 0,4793 

E3§  0,1897 0,0927 4,1879 0,0407 

Dia14 -0,0253 0,0137 3,4335 0,0639 

Dia21 0,0276 0,0277 0,9875 0,3204 

Dia28 0,6453 0,2711 5,6673 0,0173 

CF*:Dia14 -0,7714 0,3731 4,2735 0,0387 

E1†:Dia14 0,0341 0,2194 0,0242 0,8764 

E2‡:Dia14 0,2261 0,1102 4,2133 0,0401 

E3§:Dia14 -0,0282 0,1137 0,0616 0,8040 

CF*:Dia21 -0,9028 0,3718 5,8949 0,0152 

E1†:Dia21 -0,3905 0,1578 6,1276 0,0133 

E2‡:Dia21 -0,0236 0,0373 0,4021 0,5260 

E3§:Dia21 -0,2409 0,0954 6,3784 0,0116 

CF*:Dia28 -0,5254 0,4293 1,4975 0,2210 

E1†:Dia28 0,1427 0,2651 0,2898 0,5903 

E2‡:Dia28 0,4229 0,1431 8,7394 0,0031 

E3§:Dia28 0,4247 0,2800 2,3008 0,1293 

Nota: * Controle da formulação; † Experimental 1; ‡ Experimental 

2; § Experimental 3 
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 Em relação à média, nota-se que estas foram maiores nos grupos E1, E2 e E3 do que a 

do CR; quanto aos dias, foram maiores somente no D14 em relação ao D7, de forma 

significante. Quanto ao efeito de interação, houve menor variabilidade dos dados nos grupos 

E1, E2 e E3 no D14, E3 no D21 e CF, E1, E2 e E3 no D28, todos comparados ao CR no D7 

(Tabela 32). 

 Houve efeito da dispersão nos grupos CF, E1 e E3, grupos estes que apresentaram maior 

variabilidade que o CR; em relação aos dias, somente no D28 houve maior variabilidade dos 

dados, em relação ao D7. Quando analisado o efeito de interação entre os grupos e dias, somente 

para o CF e E2 no D14, para o CF, E1 e E3 no D21 e para o E2 no D28. Todavia, houve maior 

variabilidade dos dados tanto no D14 quanto no D28 para o E2, enquanto os outros foram mais 

homogêneos em relação ao CR no D7 (Tabela 32). 

 A variação dos resultados obtidos nas análises da IL-6 nos diferentes momentos, está 

ilustrada no gráfico 35. 

 

Gráfico 35 – Boxplot da IL-6 por dia e grupo. Ribeirão Preto, 2017. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Esta variável apresentou menor variabilidade ao longo do estudo nas três primeiras 

semanas, no entanto, na quarta apresentou uma maior variabilidade em todos os grupos. Esta 

foi mais pronunciada no grupo E3 (Gráfico 35). 

 Os dados descritivos da IL-6 estão apresentados na tabela 33. 
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Tabela 33 - Medidas resumo da IL-6 ao longo do estudo. Ribeirão Preto, 2017. 

Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D7 CR†  22,30 26,50 26,11 29,54 3,64 

D7 CF‡  15,73 20,65 41,53 88,21 40,50 

D7 E§1  19,30 33,26 35,49 53,91 17,41 

D7 E2||  29,62 42,81 38,55 43,21 7,74 

D7 E3¶  61,96 69,02 93,03 148,11 47,83 

D14 CR†  28,20 29,74 29,30 29,95 0,95 

D14 CF‡  47,87 62,25 58,79 66,25 9,66 

D14 E§1  18,30 37,66 45,55 80,69 31,94 

D14 E2||  13,99 20,23 26,68 45,82 16,87 

D14 E3¶  22,77 35,58 40,86 64,24 21,23 

D21 CR†  13,63 20,16 19,92 25,97 6,17 

D21 CF‡  20,09 20,09 22,78 28,15 4,65 

D21 E1§  33,20 52,39 50,31 65,33 16,17 

D21 E2||  32,25 42,63 48,66 71,08 20,10 

D21 E3¶  24,21 24,24 24,24 24,26 0,04 

D28 CR†  9,72 49,87 151,81 395,85 212,29 

D28 CF‡  30,32 125,55 237,25 555,88 280,02 

D28 E1§  34,08 324,72 320,31 602,14 284,06 

D28 E2||  19,63 70,86 247,36 651,59 351,01 

D28 E3¶  25,71 112,40 315,99 809,85 429,89 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3 

 

O menor valor de IL-6 foi obtido no CR no D28, o maior no E3 no D28. A menor média 

foi observada no CR no D21 e a maior no E1 no D28 (Tabela 33).  

Os resultados da análise de regressão da interação da IL-6, tanto em relação à média 

quanto a dispersão estão apresentados na tabela 34.  

 

Tabela 34 - Análise de regressão da IL-6, considerando a média e a dispersão dos valores 

obtidos, segundo dia e grupo de tratamento. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

Intercepto 3,3490 0,0308 108,6176 0,0000 

CF*  1,1997 0,0432 27,7504 0,0000 

E1†  0,5891 0,0432 13,6258 0,0000 

E2‡  0,3710 0,0434 8,5443 0,0000 

E3§  1,6032 0,0433 37,0556 0,0000 

Dia14 0,2580 0,0434 5,9463 0,0000 

Dia21 -0,3120 0,0436 -7,1567 0,0000 

Dia28 2,3965 0,0434 55,2285 0,0000 

CF*:D14 -0,4644 0,0609 -7,6289 0,0000 

    continua... 



137 
 

Medida Estimado Erro-padrão t valor Pr(>|t|) 

Média     

E1†:Dia14 -0,2991 0,0613 -4,8816 0,0001 

E2‡: Dia14 -0,6497 0,0613 -10,5994 0,0000 

E3§:Dia14 -1,3793 0,0609 -22,6342 0,0000 

CF*:Dia21 -1,0554 0,0609 -17,3264 0,0000 

E1†:Dia21 0,3631 0,0613 5,9238 0,0000 

E2‡:Dia21 0,6262 0,0613 10,2151 0,0000 

E3§:Dia21 -1,2694 0,0648 -19,5997 0,0000 

CF*:Dia28 -1,7057 0,0609 -28,0156 0,0000 

E1†:Dia28 -0,7905 0,0609 -12,9823 0,0000 

E2‡:Dia28 -1,2519 0,0613 -20,4184 0,0000 

E3§:Dia28 -2,2641 0,0613 -36,9499 0,0000 

Dispersão     

3,3490 -2,9193 0,3968 -7,3567 0,0000 

Escala     

3,3490 133,4544 101,0919 1,3201 0,1988 

conclusão. 

Nota: * Controle da formulação; † Experimental 1; ‡ Experimental 2; 
§ Experimental 3 

 

 Para a IL-6 houve diferença tanto em relação aos grupos, quanto aos dias e para o efeito 

de interação entre os grupo e dias. Considerando os grupos CF, E1, E2 e E3, as médias destes 

foram maiores que as do CR; entre os dias, elas foram menores somente no D21 em relação ao 

D7; já em relação à interação, somente foram maiores no D21 para os grupos E2 e E3, em 

comparação ao CR no D7. Houve diferença entre as médias obtidas nos diferentes grupos e 

momentos em todas as interações avaliadas (Tabela 34). Também houve diferença entre as 

dispersões. 

 Agora os dados relativos à IL- 10 serão abordados. A variação dos resultados obtidos 

nos diferentes momentos está apontada no gráfico 36. 
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Gráfico 36 – Boxplot da IL-10 por dia e grupo. Ribeirão Preto, 2017. 

 
Fonte: O próprio autor. 

  

Ao contrário da IL-6 que apresentou menor variabilidade entre os grupos nas primeiras 

semanas, a IL-10 apresentou maior variabilidade nas três primeiras. A menor variabilidade 

ocorreu no grupo CR no D14 e a maior no E1 no D14 (Gráfico 36). 

 Os dados da análise descritiva relativos à IL-10 estão apresentados na tabela 35. 

 

Tabela 35 - Medidas resumo da IL-10 ao longo do estudo. Ribeirão Preto, 2017. 

Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D7 CR†  29,02 79,27 63,20 81,32 29,62 

D7 CF‡  31,67 60,51 118,59 263,58 126,40 

D7 E§1  33,10 95,43 88,07 135,69 51,69 

D7 E2||  73,63 96,01 100,92 133,10 30,03 

D7 E3¶  142,83 158,30 226,52 378,45 131,80 

D14 CR†  73,23 75,43 82,78 99,69 14,68 

D14 CF‡  130,42 151,45 152,25 174,89 22,24 

D14 E§1  28,55 84,73 128,28 271,57 127,23 

D14 E2||  36,41 73,33 75,78 117,61 40,66 

D14 E3¶  51,53 77,95 102,65 178,46 66,97 

D21 CR†  34,70 39,31 48,22 70,64 19,56 

D21 CF‡  42,98 68,65 64,46 81,74 19,72 

D21 E§1  87,88 106,86 124,00 177,27 47,10 

D21 E2||  82,35 90,87 128,77 213,08 73,14 

D21 E3¶  44,62 62,29 62,29 79,96 24,99 

D28 CR†  5,52 46,06 55,72 115,57 55,66 

D28 CF‡  0,38 44,99 44,99 89,60 63,09 

D28 E§1  2,85 29,61 29,61 56,37 37,84 

D28 E2||  1,99 22,38 22,38 42,77 28,83 

D28 E3¶  1,04 29,00 29,00 56,96 39,54 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3 
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 O menor valor da IL-10 foi observado no CF no D28 e o maior no E3 no D7. A menor 

média foi no E2 no D28 e a maior no E3 no D7 (Tabela 35). 

 O efeito de interação entre os dias de avaliação e os grupos, a partir da média e das 

dispersões das medidas, está apresentado na tabela 36. 

 

Tabela 36 - Análise de regressão da IL-10, considerando a média e a dispersão dos valores 

obtidos, segundo dia e grupo de tratamento. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado san.se wald p-valor 

Média     

Intercepto 4,1464 0,2209 352,1783 0,0000 

CF*  0,6293 0,4187 2,2586 0,1329 

E1†  0,3318 0,4748 0,4884 0,4846 

E2‡  0,4679 0,3538 1,7486 0,1860 

E3§  1,2765 0,2322 30,2169 0,0000 

Dia14 0,2699 0,2362 1,3048 0,2533 

Dia21 -0,2707 0,2922 0,8581 0,3543 

Dia28 -0,0725 0,5111 0,0201 0,8873 

CF*:Dia14 -0,0200 0,4319 0,0021 0,9632 

E1†:Dia14 0,1062 0,6134 0,0300 0,8625 

E2‡:Dia14 -0,5563 0,4000 1,9337 0,1644 

E3§:Dia14 -1,0614 0,3256 10,6286 0,0011 

CF*:Dia21 -0,3390 0,4419 0,5883 0,4431 

E1†:Dia21 0,6128 0,4752 1,6631 0,1972 

E2‡:Dia21 0,5144 0,3642 1,9946 0,1579 

E3§:Dia21 -0,9035 0,2984 9,1705 0,0025 

CF*:Dia28 -1,0974 0,4594 5,7064 0,0169 

E1†:Dia28 -1,2846 0,6611 3,7760 0,0520 

E2‡:Dia28 -1,5743 0,5876 7,1777 0,0074 

E3§:Dia28 -2,0646 0,5684 13,1935 0,0003 

Dispersão     

Intercepto 0,1465 0,0608 5,8007 0,0160 

CF*  0,6109 0,3293 3,4421 0,0636 

E1†  0,0832 0,0942 0,7797 0,3772 

E2‡  -0,0874 0,0481 3,2955 0,0695 

E3§  0,0792 0,1256 0,3979 0,5282 

Dia14 -0,1255 0,0614 4,1765 0,0410 

Dia21 -0,0368 0,0750 0,2403 0,6240 

Dia28 0,4539 0,2336 3,7744 0,0520 

CF*:Dia14 -0,6177 0,3296 3,5118 0,0609 

E1†:Dia14 0,5516 0,2737 4,0606 0,0439 

E2‡:Dia14 0,2583 0,0889 8,4415 0,0037 

E3§:Dia14 0,1836 0,1652 1,2350 0,2664 

CF*:Dia21 -0,6582 0,3335 3,8947 0,0484 

E1†:Dia21 -0,0967 0,0946 1,0450 0,3067 

E2‡:Dia21 0,1928 0,0682 7,9815 0,0047 

E3§:Dia21 -0,1130 0,1357 0,6939 0,4048 

CF*:Dia28 0,3067 0,5093 0,3627 0,5470 

    continua... 
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Medida Estimado san.se wald p-valor 

Média     

E1†:Dia28 0,8034 0,2195 13,4013 0,0003 

E2‡:Dia28 0,6093 0,1157 27,7400 0,0000 

E3§:Dia28 0,4217 0,2093 4,0611 0,0439 

conclusão. 

Nota: * Controle da formulação; † Experimental 1; ‡ 

Experimental 2; § Experimental 3 

 

 Quando analisamos a média da IL-10 nos diferentes grupos de tratamento e dias 

podemos notar que esta foi maior que a do CR somente no grupo E3. Houve efeito de interação 

baseado na média para os grupos E3 no D14 e D21 e para o CF, E2 e E3 no D28, sendo estas 

médias menores do que a observada no CR no D7 (Tabela 36). 

 Quanto ao efeito da dispersão notou-se que no D14 os valores apresentaram menor 

variabilidade que no D7, de forma significante. Também se observou efeito de interação, sendo 

este significante nos grupos E1 e E2 no D14, CF e E2 e no E1, E2 e E3 no D28 em relação ao 

CR no D7. Somente no grupo CF no D21 estes dados apresentaram-se com maior variabilidade 

que no CR no D7 (Tabela 36).  

 Finalizando o painel de citocinas avaliado, apresentaremos o KC (IL-8). A variação dos 

resultados nos diferentes momentos está ilustrada no gráfico 37. 

 

Gráfico 37 – Boxplot para o KC por dia e grupo.  

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 O KC também foi muito variável entre os dias e grupos. A menor variabilidade foi 

observada no grupo E3 no D21 e a maior no CR no D28. Não foram observados dados 

discrepantes (outliers). 
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 Os resultados descritivos do KC estão apresentados na tabela 37.  

 

Tabela 37 - Medidas resumo do KC ao longo do estudo. Ribeirão Preto, 2017. 

Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D7 CR†  156,67 161,06 165,38 178,41 11,49 

D7 CF‡  73,02 133,14 254,87 558,46 264,63 

D7 E§1  247,98 319,03 451,20 786,59 292,62 

D7 E2||  224,82 287,59 283,61 338,42 56,91 

D7 E3¶  356,90 461,09 598,17 976,52 331,78 

D14 CR†  146,68 156,55 201,82 302,24 87,10 

D14 CF‡  245,32 392,71 361,83 447,46 104,55 

D14 E§1  168,92 287,04 346,88 584,67 214,23 

D14 E2||  124,74 206,27 274,23 491,66 192,67 

D14 E3¶  364,52 498,93 481,11 579,90 108,79 

D21 CR†  85,66 157,62 146,34 195,75 55,90 

D21 CF‡  90,92 157,61 190,24 322,20 119,04 

D21 E§1  214,65 338,32 624,85 1321,59 606,55 

D21 E2||  109,04 568,46 493,54 803,12 353,05 

D21 E3¶  122,43 134,58 134,58 146,73 17,18 

D28 CR†  117,98 279,18 590,27 1373,66 683,20 

D28 CF‡  180,24 220,79 327,41 581,20 220,72 

D28 E§1  174,92 390,56 430,77 726,83 278,15 

D28 E2||  85,97 216,87 197,71 290,30 103,51 

D28 E3¶  261,63 399,27 367,00 440,11 93,51 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3 

 

 O menor valor de KC apresentado foi no CF no D7 e o maior no CR no D28. A menor 

média foi E3 no D21 e a maior no E1 no D21. O menor desvio-padrão foi observado nas 

medidas do CR no D7 (Tabela 37). 

 Os resultados da análise de regressão do KC, com base na média e na dispersão, estão 

apresentados na tabela 38. 
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Tabela 38 - Análise de regressão do KC, considerando a média e a dispersão dos valores 

obtidos, segundo dia e grupo de tratamento. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado san.se wald p-valor 

Média     

Intercepto 5,1082 0,0328 24307,6366 0,0000 

CF*  0,4325 0,4583 0,8907 0,3453 

E1†  1,0037 0,3308 9,2059 0,0024 

E2‡  0,5394 0,1222 19,4777 0,0000 

E3§  1,2856 0,2802 21,0534 0,0000 

Dia14 0,1992 0,2061 0,9342 0,3338 

Dia21 -0,1223 0,1830 0,4463 0,5041 

Dia28 1,2724 0,5466 5,4184 0,0199 

CF*:Dia14 0,1512 0,4780 0,1001 0,7517 

E1†:Dia14 -0,4621 0,3518 1,7257 0,1890 

E2‡:Dia14 -0,2328 0,1901 1,5000 0,2207 

E3§:Dia14 -0,4169 0,3503 1,4169 0,2339 

CF*:Dia21 -0,1702 0,6444 0,0698 0,7917 

E1†:Dia21 0,4479 0,5532 0,6554 0,4182 

E2‡:Dia21 0,6763 0,4699 2,0711 0,1501 

E3§:Dia21 -1,3651 0,3542 14,8520 0,0001 

CF*:Dia28 -1,0219 0,5192 3,8735 0,0491 

E1†:Dia28 -1,3187 0,4593 8,2444 0,0041 

E2‡:Dia28 -1,6331 0,4318 14,3034 0,0002 

E3§:Dia28 -1,7609 0,5396 10,6500 0,0011 

Dispersão     

Intercepto 0,0032 0,0013 6,0098 0,0142 

CF*  0,7155 0,2897 6,0980 0,0135 

E1†  0,2772 0,1140 5,9131 0,0150 

E2‡  0,0236 0,0107 4,8763 0,0272 

E3§  0,2019 0,0842 5,7543 0,0164 

Dia14 0,1210 0,0505 5,7447 0,0165 

Dia21 0,0941 0,0399 5,5693 0,0183 

Dia28 0,8899 0,3631 6,0076 0,0142 

CF*:Dia14 -0,7840 0,2945 7,0863 0,0078 

E1†:Dia14 -0,1471 0,1346 1,1945 0,2744 

E2‡:Dia14 0,1813 0,0949 3,6536 0,0559 

E3§:Dia14 -0,2920 0,1054 7,6691 0,0056 

CF*:Dia21 -0,5517 0,3070 3,2305 0,0723 

E1†:Dia21 0,2537 0,3117 0,6627 0,4156 

E2‡:Dia21 0,2203 0,1640 1,8047 0,1791 

E3§:Dia21 -0,2911 0,0933 9,7231 0,0018 

CF*:Dia28 -1,3056 0,3865 11,4090 0,0007 

E1†:Dia28 -0,8923 0,3403 6,8756 0,0087 

E2‡:Dia28 -0,7340 0,3739 3,8539 0,0496 

E3§:Dia28 -1,0517 0,3705 8,0594 0,0045 

Nota: * Controle da formulação; † Experimental 1; ‡ Experimental 

2; § Experimental 3 
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 Quando à média do KC, está foi maior nos grupos E1, E2 e E3 em relação ao CR e no 

D28, comparado ao D7. Observou-se efeito de interação, sendo que as médias dos grupos E3 

no D21 e dos CF, E1, E2 e E3 no D28 foram menores do que a do CR no D7 (Tabela 38). 

Quanto à dispersão dos resultados, as medidas de KC foram mais variáveis em todos os 

grupos em relação ao CR e em todos os dias, comparados ao D7. Também foi observado efeito 

de interação entre os grupos e dias, sendo que os dados apresentaram menor variabilidade no 

CF e no E3 no D14, no E3 no D21 e no CF, E1, E2 e E3 no D28 (Tabela 38). 

Na sequência serão apresentados cortes histológicos da pele dos camundongos nos 

diferentes grupos e tempos de análise. Serão ilustradas imagens da pele íntegra (CP), do 

controle da radiação (CR), do controle da formulação (CF, gel de NLS sem CT) e dos grupos 

experimentais, sendo o E1 (gel contendo 5 mg de CT nas NLS), o E2 (gel contendo 17,5 mg de 

CT nas NLS) e E3 (gel contendo 30 mg de CT nas NLS).  

Na Figura 14 estão apresentadas as fotografias das lâminas das peles coradas com HE, 

no aumento de 40X, referentes ao D7 após os camundongos serem submetidos a 30 Gy de RI e 

os tratamentos tópicos indicados ou a simples observação da pele. Serão dispostas imagens 

representativas de cada grupo do estudo dos-resposta, sempre em comparação com um controle 

da pele. 

 

Figura 14 - Fotomicrografias de cortes histológicos da pele dos camundongos nos diferentes 

grupos no D7 pós-irradiação com 30 Gy, em comparação com um controle da pele normal. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 No grupo controle da pele (CP, lado superior esquerdo), a epiderme é fina, o estrato 

basal (EB) com uma camada única de células cuboides; escamas de queratina se despendendo 

do estrato córneo (EC) bem reduzido; camada papilar da derme (CP) menos densa; cristas 
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dérmicas e projeções interpapilares quase ausentes; camada reticular da derme (CR) rica em 

glândulas sebáceas (GS) e folículos pilosos (FP). Presença de mais fibras colágenas e 

fibroblastos (Figura 14). 

 No CR, grupo que recebeu uma dose única de 30 Gy de RI e no qual não foi aplicada 

nenhuma formulação via tópica, observa-se no D7, de uma maneira geral, uma epiderme 

também delgada, uma camada de queratina mais espessa e uma derme rica em anexos 

(glândulas sebáceas e folículos pilosos). As células estão viáveis, com núcleos bem delimitados, 

corados em roxo pela hematoxilina; um citoplasma, tanto para as células da epiderme quanto 

da derme, também bem definido, uma derme mais corada, evidenciando maior expressão de 

colágeno, um dos principais componentes da matriz extracelular (MEC), ambos corados em 

rosa pela eosina (Figura 14). 

 No CF, grupo que também recebeu uma dose única de 30 Gy de RI e no qual foi aplicada 

formulação tópica contendo NLS sem curcuminoides, nota-se que as células estão viáveis, com 

núcleos bem delimitados (roxos), a derme apresenta anexos (glândulas sebáceas e folículos 

pilosos) e a MEC está mais densa que no CR (Figura 14). 

 O grupo E1, grupo que também recebeu uma dose única de 30 Gy de RI e recebeu 

aplicação tópica de gel com 5mg de CT nas NLS, nota-se uma epiderme viável (núcleo roxo), 

com células bem delimitadas, uma derme rica em anexos (glândulas sebáceas e folículos 

pilosos), além de uma MEC mais densa e desorganizada que nos grupos CP, CR e CF, além de 

um número maior de fibroblastos e a presença escamas de queratina mais abundantes (Figura 

14). 

 Já o grupo E2, após RI com 30 Gy e sete dias de aplicação tópica da formulação 

contendo 17, 5 mg de CT nas NLS, nota-se uma epiderme viável, com células bem visíveis e 

delimitadas, uma derme também rica em anexos e uma MEC mais densa que nos controles. 

Entretanto, há mais fibroblastos e células inflamatórias e vasos linfáticos (Figura 14). 

 Quanto grupo E3, grupo que recebeu a maior dose de CT (30 mg de CT nas NLS) após 

30 Gy de RI, observa-se uma epiderme viável, com células aparentemente mais alongada 

(núcleos fortemente corados em roxo) e uma maior quantidade de queratina sendo formada. A 

MEC está mais densa e rica em fibras colágenas, a derme com grande quantidade de anexos 

(glândulas sebáceas e folículos pilosos), um maior número de fibroblastos e poucas células de 

infiltrado inflamatório (Figura 14). 

 Na sequência serão apresentadas as fotomicrografias do D14 de todos os grupos. 
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Figura 15 - Fotomicrografias de cortes histológicos da pele dos camundongos nos diferentes 

grupos no D14 pós-irradiação com 30 Gy, em comparação com um controle da pele normal.

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Nos grupos CR, CF, E1, E2 e E3 a epiderme está viável, com núcleos corados e bem 

delimitados, nota-se a presença de anexos e um aumento da produção de queratina e de 

desprendimento de placas da epiderme. No entanto, no CR a derme está menos corada, com a 

presença de uma maior quantidade de fibras colágenas e a presença de mais espaços. O grupo 

CF, difere do CR por apresentar uma MEC mais fortemente corada, indicando uma maior 

deposição de colágeno (Figura 15). 

Nos grupos E1, E2 e E3 há uma aparente deposição mais desorganizada de colágeno na 

MEC, mais marcadamente no E2, porém não se observa infiltrado inflamatório típico (Figura 

15). 

Na figura 16 estão apresentadas as fotomicrografias do D21 de todos os grupos. 
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Figura 16 - Fotomicrografias de cortes histológicos da pele dos camundongos nos diferentes 

grupos no D21 pós-irradiação com 30 Gy, em comparação com um controle da pele normal. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Os cortes mostram claramente o efeito da RI na pele. Por si só a RI promove um aumento 

da produção/deposição de colágeno na MEC da derme (CR), o que já o diferencia da pele 

íntegra neste modelo experimental (camundongos). A epiderme reativamente produz mais 

queratina e fica evidente a descamação mais acentuada das escamas desta proteína (CR). 

Quando se aplica uma formulação contendo NLS sem curcuminoides ainda se observa que a 

MEC fica mais corada, com feixes aparentemente mais grossos (Figura 16). 

Ao se aplicar o produto contendo CT, em diferentes concentrações, nota-se que a 

epiderme está viável, porém com menor produção de queratina e menor descolamento de 

escamas desta proteína. Há a presença de anexos e a MEC da derme também está fortemente 

corada, no entanto, no grupo E2 temos a aparência de tecido fibrótico e no E3 nota-se a presença 

de vasos sanguíneos (neovascularização) e linfáticos (Figura 16). 

Na figura 17 estão apresentadas as fotomicrografias do D28 de todos os grupos. 
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Figura 17 - Fotomicrografias de cortes histológicos da pele dos camundongos nos diferentes 

grupos no D28 pós-irradiação com 30 Gy, em comparação com um controle da pele normal. 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 No D28 os efeitos da RI (CR) são bem evidentes; a epiderme ainda está viável, porém 

mais delgada e com muitas escamas de queratina se desprendendo. Não se observa a presença 

de anexos como nas imagens dos dias anteriores e a deposição de colágeno na MEC da derme 

está acentuada (figura 17). 

 Quando se analisa o grupo CF a epiderme está bem descamativa, há a presença de 

anexos mas o tecido parece muito tenso, se comparado à pele íntegra (Figura 16). Ainda, 

observa-se uma maior quantidade anexos. No E1 e E2 a MEC está mais fortemente corada que 

no E3, característico de fibrose (Figura 17). Chama a atenção que no grupo E3, de forma mais 

acentuada, o tecido parece estar mais próximo da imagem da pele íntegra, com uma tendência 

a remodelação e equilíbrio em relação à quantidade de colágeno depositada.  

 Além da análise histológica qualitativa da pele dos camundongos nos tempos e grupos 

estabelecidos, foi feita uma análise quantitativa da % de colágeno. A variabilidade destas 

porcentagens está ilustrada no gráfico 38. 
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Gráfico 38 – Boxplots da porcentagem de colágeno nos diferentes grupos do estudo, nos 

intervalos de tempo avaliados. 

 
Fonte: O próprio autor 

  

A porcentagem de colágeno apresentou-se muito variável entre os grupos e dias. A 

maior variabilidade ocorreu no D14, sendo o E3 o de maior variabilidade, seguida do D21, pelo 

CF. Os grupos experimentais, ao final de 28 dias, apresentaram maior variabilidade na 

expressão de colágeno do que os controles. Foram observados dados discrepantes (outliers) em 

todos os dias.  

 Na tabela 39 estão apresentadas as medidas resumo relativas ao colágeno, por grupo e 

por dia de avaliação. 

 

Tabela 39 - Medidas resumo relativas à porcentagem de colágeno na pele dos camundongos 

nos diferentes grupos. Ribeirão Preto, 2017. 

Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D7 

CR†  0,0755 0,1146 0,1097 0,1544 0,0250 

CF‡  0,0810 0,1055 0,1113 0,1484 0,0219 

E§1  0,0871 0,1433 0,1436 0,2236 0,0311 

E2||  0,0601 0,1051 0,1046 0,1542 0,0236 

E3¶  0,0447 0,0934 0,0986 0,1828 0,0292 

D14 

CR†  0,0686 0,1565 0,1488 0,2317 0,0449 

CF‡  0,0772 0,1624 0,1611 0,2273 0,0416 

E§1  0,0924 0,1173 0,1389 0,2321 0,0459 

E2||  0,0658 0,1054 0,1065 0,1866 0,0267 

E3¶  0,0464 0,1127 0,1118 0,1920 0,0489 

D21 

CR†  0,0702 0,0985 0,1068 0,1849 0,0309 

CF‡  0,0378 0,1088 0,0969 0,1642 0,0366 

E§1  0,0519 0,0924 0,0947 0,1543 0,0244 

E2||  0,0222 0,0806 0,0788 0,1199 0,0313 

E3¶ 0,0190 

 

0,0460 

 

0,0510 

 

0,0964 

 

0,0248 

continua... 
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Dia Grupo Mínimo Mediana Média Máximo Dp* 

D28 

CR†  0,0450 0,0840 0,0855 0,1198 0,0175 

CF‡  0,0319 0,0741 0,0708 0,1158 0,0223 

E§1  0,0654 0,1001 0,0977 0,1230 0,0183 

E2||  0,0613 0,1156 0,1177 0,1750 0,0344 

E3¶  0,0774 0,1290 0,1289 0,1707 0,0288 

conclusão. 

Nota: * Desvio-padrão; † Controle da radiação; ‡ Controle da formulação; § 

Experimental 1; || Experimental 2; ¶ Experimental 3 

 

 O menor valor no geral foi observado no grupo E3 no D21 e o maior no E1 no D14. 

Entretanto, quando avaliamos a média por grupo, o E1 foi o que apresentou a maior (média = 

0,1187). Já em relação ao dia, a maior média observada foi no D14 (média = 0,1334) e a menor 

no D28 (média = 0,1001) (Tabela 39). 

 Os resultados da análise de regressão acerca da % de colágeno, considerando as médias 

e as dispersões estão apresentados na tabela 40. 

 

Tabela 40 – Análise de regressão em relação à média e a dispersão da % de colágeno na pele 

dos camundongos. Ribeirão Preto, 2017. 

Medida Estimado Erro Padrão t valor Pr(>|t|)* 

Média      

Intercepto -2,0919 0,0602 -34,7691 0,0000 

CF† 0,0226 0,0846 0,2674 0,7893 

E1‡ 0,3031 0,0806 3,7596 0,0002 

E2§ -0,0528 0,0858 -0,6152 0,5388 

E3|| -0,1307 0,0871 -1,5001 0,1345 

Dia 14 0,3441 0,1004 3,4269 0,0007 

Dia 21 -0,0196 0,1005 -0,1944 0,8459 

Dia 28 -0,2632 0,0909 -2,8957 0,0040 

CF†:Dia 14 0,0773 0,1400 0,5520 0,5813 

E1‡:Dia 14 -0,3780 0,1403 -2,6945 0,0074 

E2§:Dia 14 -0,2905 0,1481 -1,9614 0,0507 

E3||:Dia 14 -0,2332 0,1493 -1,5622 0,1192 

CF†:Dia 21 -0,1666 0,1441 -1,1566 0,2483 

E1‡:Dia 21 -0,4247 0,1414 -3,0046 0,0029 

E2§:Dia 21 -0,3179 0,1494 -2,1275 0,0341 

E3||:Dia 21 -0,6779 0,1792 -3,7825 0,0002 

CF†:Dia 28 -0,2477 0,1315 -1,8841 0,0604 

E1‡:Dia 28 -0,1573 0,1234 -1,2749 0,2032 

E2§:Dia 28 0,3769 0,1248 3,0213 0,0027 

E3||:Dia28 0,5721 0,1245 4,5948 0,0000 

Intercepto -2,4357 0,0806 -30,2380 0,0000 

Dia 14 0,4688 0,1161 4,0377 0,0001 

    continua... 
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Medida Estimado Erro Padrão t valor Pr(>|t|)* 

Dispersão     

Dia 28 0,0239 0,1141 0,2093 0,8343 

conclusão. 

Nota: * valor do teste; † Controle da Formulação; ‡ Experimental 1; § 

Experimental 2; || Experimental 3.   

 

 Quanto à média da % de colágeno, esta foram maiores no grupo E1 em comparação ao 

grupo CR. Em relação aos grupos, as médias do D14 foram maiores que as do D7 e as do D28 

menores. Foi observado efeito de interação mista entre os grupo e tempos, sendo estes no grupo 

E1 no D14, no E1, E2 e E3 no D21 e no E2 e E3 no D28, em relação ao CR no D7. No entanto, 

somente no D28 estas médias foram maiores que no D7 no CR (Tabela 40). 

 Conforme observado na tabela 40, houve diferença para a dispersão da % de colágeno 

no D14 e D21 em comparação ao D7. Nestes dias os valores apresentaram maior variabilidade 

que no D7. 

 No quadro 3 estão resumidos os achados do estudo dose-resposta. 
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Quadro 3 – Resumo dos resultados do estudo dose-resposta. 

 
Fonte: O próprio autor. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A discussão será apresentada na mesma sequência adotada para a apresentação do 

método e dos resultados, de acordo com as etapas desenvolvidas. Inicialmente serão discutidos 

os resultados obtidos no teste de estabilidade das três formulações (5 mg, 17,5 mg e 30 mg em 

100g de gel). 

 

5.1. Etapa 1: Estudos de estabilidade 

 

Quanto às características organoléticas analisadas nas três formulações acondicionadas 

em embalagens brancas e opacas, com tampa de rosca e batoque, mantidas em temperatura 

ambiente de 25 ⁰C ± 3 ⁰C e 75% ± 5% de UR, não foram observadas alterações significativas 

ao longo dos três primeiros meses. Somente uma delas (NLS-CT - 30mg) apresentou alterações 

visualmente observáveis no T6 (sexto mês), ficando mais opaca. Tratava-se da formulação com 

maior teor lipídico, em decorrência da maior concentração de NLS-CT. A literatura aponta que 

pode haver uma alteração na transição polimórfica dos lipídeos que encapsulam o princípio 

ativo (SERRA et al., 2009), alterando sua cristalinidade e este fato pode interferir na 

estabilidade do produto final (TAGLIARI et al., 2008).  

Em relação ao pH, as alterações apresentadas pelas formulações no T6 (Gráfico 17) 

podem indicar que ocorreu alguma alteração físico-química. Alteração esta que pode estar mais 

relacionada à perda de estabilidade do princípio ativo do que da base (gel), pois esta possui 

maior estabilidade nesta faixa de pH e, segundo Corrêa et al. (2005), gel de hidroxietilcelulose 

possui estabilidade em ampla faixa de pH (PHARMASPECIAL, 2008; ANIDROL, 2014; 

VELOSO, 2012). 

Outra questão importante a ressaltar é que a molécula de curcumina possui 

tautomerismo ceto-enol (PRIYADARSINI, 2009). De acordo com Toledo (2013), a forma 

cetônica predomina em soluções aquosas ácidas e neutras, onde apresenta a capacidade de doar 

hidrogênio. Em pH básico (pH ≥8) há o predomínio da forma enólica, conferindo a esta 

molécula a propriedade antioxidante, como doadora de elétrons (WANG et al., 1997).  

Analisando a alteração de pH observada ao longo dos seis meses podemos inferir que 

houve uma tendência de aumento do pH, fato que pode alterar as propriedades do produto final 

em uma das principais atividades atribuídas à curcumina que é o potencial antioxidante deste 

fenol. Portanto, o envase e a temperatura de acondicionamento são questões importantes para a 

manutenção das propriedades que devem ser mantidas.  
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Para Tonnensen e Karlsen (1985) a curcumina é instável em pH maior que 7,0, resultado 

corroborado por Rusig e Martins (1992), que verificaram que a faixa de pH entre 4 e 7 confere 

maior estabilidade à molécula e que, em pH superior a 7, a velocidade de degradação é mais 

significativa.  

Porém, há controvérsias na literatura. Alguns estudos apontam que a forma enólica é 

mais estável (PRIYADARSINI, 2009) e que ao ser avaliada por difração de raios-X, foi possível 

identificar que a posição do átomo de hidrogênio da forma enólica, entre dois átomos de 

oxigênio, confere maior estabilidade à molécula (PARIMITA et al., 2007). 

Quanto ao comportamento reológico, os reogramas das diferentes formulações 

demonstraram um comportamento reológico pseudoplástico (Gráficos 18 e 19). A formulação 

1 (5 mg) e a 3 (30 mg) apresentaram maior tensão de cisalhamento no T0, sendo que uma força 

maior foi empregada na mais concentrada. A formulação 3, por conter mais NLS-CT, 

apresentou oscilação, com um gráfico menos regular do que as demais, também no T0.  

Em geral, os géis hidrofílicos possuem comportamento reológico do tipo 

pseudoplástico, ou seja, deformam-se durante a aplicação, tornando-se mais fluídos e 

facilitando o espalhamento, recuperando a viscosidade inicial no momento que se encerra a 

aplicação, o que evita que o produto escorra (MARTIN, 1993).  

O que pode ser observado é que as formulações apresentaram menor viscosidade 

aparente no T6 (Tabela 7) e a literatura classifica a hidroxietilcelulose como agente doador de 

viscosidade em formulações semi-sólidas, com comportamento viscoelástico (MINER, 1993). 

Fato não foi corroborado por este estudo. 

 Em relação ao teor de ativo (curcuminoides) observa-se que as Formulações 2 e 3 (NLS-

CT – 17,5 e 30 mg) se mantêm estáveis, pelo menos, até três meses, em temperatura de 25 ⁰C 

± 3 ⁰C e 75% ± 5% de UR (Tabela 8). A maior perda de curcumina ocorreu na Formulação 1 

(NLS-CT – 5 mg), 68,8 % no T3 e 74,6% no T6. Ainda, observou-se uma concentração de 

curcumina na Formulação 3 (NLS-CT – 30 mg), com um aumento de 39,20% no T3 e de 42,7% 

de curcuminoides também no T3, já no T6, houve um aumento de 57,7% de curcucuminoides 

em relação ao T0 (Tabela 8).  

Este fato pode ser explicado pela perda de água das formulações ao longo do tempo de 

armazenamento, onde uma mesma massa pode ter maior concentração de CT. Além disto, a 

temperatura de armazenamento pode ter alterado o estado da estrutura cristalina da cera de 

abelha, bem como pode ter ocorrido uma interação entre os componentes da formulação 

(AULTON, 2005).  
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É sabido que a concentração utilizada ou o tipo de umectante podem promover a perda 

de água da formulação, contribuindo para o ressecamento da preparação e, como resultado, 

observa-se a elevação da viscosidade (CORRÊA et al., 2005). Esta é uma das maiores causas 

de perda de estabilidade e redução do prazo de validade das preparações semi-sólidas 

(CORRÊA et al., 2005). No entanto, as formulações perderam viscosidade. 

Em outros estudos com NLS, estas foram mantidas em temperatura menor e 

apresentaram maior estabilidade. Quanto aos curcuminoides, no estudo de Nayak et al. (2010) 

as NLS foram liofilizadas e armazenadas na ausência de luz e em temperatura ambiente para a 

realização de teste de estabilidade física e química, durante 6 meses. A porcentagem de 

curcuminoides remanescentes esteve entre 88 e 91%. Já Kakkar et al. (2011), mantiveram NLS 

em frascos a 5 ±3°C por 1 ano e realizaram coletas nos meses 0, 6 e 12 para avaliação. Após 1 

ano não houve decréscimo de 3% da droga ligada.  

Neste estudo não foi realizada liofilização ou outro método de secagem das NLS-CT, 

fato que pode ter comprometido a estabilidade das mesmas. Ainda, os produtos de degradação 

da curcumina não foram avaliados e poderiam ser uma explicação para esta alteração observada 

no T6.  

  

5.2. Etapa 2: Estudos in vitro 

  

 Na sequência serão discutidos os dados relativos aos estudos em culturas celulares. 

 

5.2.1. Viabilidade celular de queratinócitos e fibroblastos 

 

 Houve diferença entre as viabilidades celulares médias dos queratinócitos (HaCaT) 

quando estes foram submetidos aos diferentes tratamentos com NLS, NLS-CT e CT e em 

relação às doses. As exceções estão nas doses 2,500 µg/mL e 5,000 µg/mL, quando comparadas 

à menor dose (0,078 µg/mL). A média da porcentagem de viabilidade celular foi maior nas 

doses acima de 0,0078 µg/mL, além de serem mais homogêneos os resultados obtidos nos 

grupos tratados com CT, em comparação às NLS e NLS-CT.   

Estes são dois tipos celulares fundamentais na pele. Participam ativamente do processo 

de reparo tecidual, por isso foram escolhidas para estes testes pré-clínicos. Ambas eram de 

linhagens normais e, a maioria dos experimentos vistos na literatura é feito com células 

alteradas ou neoplásicas, onde a menor viabilidade celular é o objetivo. Lundvig et al. (2015) 

avaliaram os efeitos da curcumina no reparo de lesão. Para isto, avaliaram a viabilidade de 
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celular de queratinócitos (HaCaT) tratados com dose crescentes de curcumina e o papel 

citoprotetor da enzima heme-oxigenase. Concluíram que a curcumina induz apoptose de forma 

dose-dependente via caspases em células HaCaT e os efeitos celulares e a morte celular foram 

observados em doses acima de 20 mM. A apoptose induzida pela curcumina em células HaCaT 

é mediada por ROS. 

 Outra questão importante foi a opção por tratar as células com doses pequenas (ng/mL), 

tão abaixo das observadas na literatura. Intentava-se observar o comportamento dos 

curcuminoides, que ora têm propriedades antioxidantes, ora pró-oxidantes; comportamento 

estes atribuído a diferentes fenóis.  

Conforme visto no gráfico 21A e 21B, os extremos de doses promovem menor 

viabilidade celular para os queratinócitos (HaCaT). É sabido que os curcuminoides apresentam 

baixa absorção, quando ingeridos por via oral e que este fato se expressa na baixa 

biodisponibilidade; além disto, são ativos em baixas concentrações em diferentes tecidos 

biológicos. Aqui a via de administração não foi tópica, somente interessa a variabilidade de 

efeitos oriunda destes polifenois.  

Quanto aos fibroblastos (CCD), também houve diferença entre as viabilidades celulares 

médias entre os diferentes tratamentos e doses. As exceções estão na dose de 0,156 µg/mL, 

0,625 µg/mL e 2,500 µg/mL, quando comparadas à menor dose (0,078 µg/mL). A média da 

porcentagem de viabilidade celular foi menor nas doses acima de 0,0078 µg/mL, além de serem 

mais homogêneos os resultados obtidos nos grupos tratados com CT, em comparação às NLS.   

No geral, as NLS foram menos citotóxicas que as NLS-CT e os CT, tanto para os 

queratinócitos quanto para os fibroblastos (Gráficos 21 e 23) nas mesmas concentrações, além 

dos fibroblastos serem mais resistentes aos tratamentos do que os queratinócitos. Também não 

houve diferença na viabilidade celular após cada uma das linhagens celulares serem submetidas 

ou não à 2 Gy de RI (Gráficos 21 e 23).  

Ainda, as doses nestes testes foram administradas diretamente às células, em 

monocamadas, estando elas em contato direto com os produtos e sem a possibilidade de 

intercâmbio com outros tipos celulares. Este fato pode alterar completamente seu 

comportamento num tecido mais organizado como a pele. Trata-se de uma limitação destes 

experimentos, no entanto, os resultados podem indicar uma dose mais apropriada.  

 

  



157 
 

5.2.2. Liberação de β-hexosaminidade e citotoxicidade em mastócitos 

 

O potencial alergênico dos curcuminoides incorporados em sistemas de nanopartículas 

lipídicas sólidas tem sido pouco analisado. Consequentemente, analisar a capacidade dos 

curcuminoides para inibir a ativação de mastócitos e a degranulação foram considerados neste 

estudo. 

A degranulação de mastócitos após estimulação por alérgenos é um evento importante 

na resposta alérgica (WERNERSSON; PEIJLE, 2014; KAMBAYASHI; KORETZKY, 2007).  

A conhecida ativação antígeno-mastocítica desencadeia uma cascata de sinalização 

responsável pelos sintomas de inflamação alérgica, segundo Seuanes et al. (2015). A liberação 

de muitos mediadores químicos, como mediadores lipídicos, prostaglandinas e leucotrienos, 

citocinas, IL-4, TNF-α e conteúdo de grânulos citoplasmáticos, histamina, β-hexosaminidase e 

serotonina estão relacionados a esse processo (GALI; TSAI; PILIPONSKY, 2008).  

A porcentagem média de liberação de β-hexosaminidase foi maior no grupo tratado com 

NLS-CT do que com CT. Ainda, a porcentagem de liberação desta enzima não representa um 

perfil de atividade antialergência usual. Ainda, os curcuminoides não-encapsulados (CT) e os 

encapsulados (NLS-CT) não estimularam a liberação de β-hexosaminidase nos mastócitos 

quando comparados com o controle. Entretanto, o comportamento das células tratadas com CT 

foi diferente até doses abaixo de 2,500 µg/mL entre os diferentes tratamentos e doses (p = 

0,0000) (Tabela 11).  

O menor potencial antialérgico pode ser atribuído aos curcuminoides liberados das 

NLS-CT no período analisado (2h), quando comparados aos curcuminoides não encapsulados. 

A literatura aponta os curcuminoides como substâncias similares aos anti-inflamatórios 

não esteroides AINEs, inibindo as duas isoformas da ciclooxigenase, denominadas COX-1 e 

COX-2. Estas enzimas são responsáveis pela produção inicial de prostaglandinas, moléculas 

envolvidas na resposta alergênica via cascata do ácido araquidônico (KIM et al., 2014). 

Portanto, esperávamos que os CT e as NLS-CT pudessem ter um efeito positivo na inibição da 

liberação de β-hexosaminidase, o que não ocorreu (Gráfico 25), à exceção apenas para a dose 

de CT de 5,00 µg/mL. No entanto, segundo Matsuda et al. (2004), as olefinas conjugadas nas 

posições 1 a 7 e os grupos 4 'e 4' -hidroxila dos curcuminoides estão relacionados à atividade 

antialérgica, enquanto os grupos 3 'e 3' -metoxila melhoraram apenas a atividade destes 

compostos. 

A liberação controlada de curcuminoides do NLS-CT, apesar das concentrações de 

curcuminoides nos diferentes tratamentos serem equivalentes, pode estar associada ao 
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comportamento diferente destes compostos quando não encapsulados em relação à % de 

liberação de β-hexosaminidase dos mastócitos no experimento, Tabela 11 e gráfico 25. 

A atividade inibitória dos curcuminoides (IC50 = 4,9 µg/mL) foi consideravelmente 

mais potente que a exibida pelo fumarato de cetotifeno (IC50 = 65,5 μg/mL), determinado a 

partir de trabalho anterior (SANTOS et al., 2013). O cetotifeno é um estabilizador de mastócitos 

que é usado como controle positivo em ensaios de degranulação de mastócitos (SERNA et al., 

2006). 

O efeito citotóxico nos mastócitos observado neste estudo é corroborado por outros que 

demonstraram a influência de curcuminoides não encapsulados na viabilidade celular, onde 

doses acima de 5 µg/mL em células neoplásicas de próstata PC-3M e nas células epiteliais 

normais da próstata são consideravelmente citotóxicas (KURAPATI et al., 2015). 

 

5.3. Etapa 3: Estudos in vivo 

 

 Na sequência serão discutidos os dados relativos aos estudos in vivo, tanto de toxicidade 

da formulação, quanto de indução de radiodermite e de dose-resposta. 

 

5.3.1. Estudo de Toxicidade 

 

Os dados deste estudo não corroboram os de outros, que indicam que os curcuminoides 

estão associados a reações locais de hipersensibilidade quando administrados topicamente 

(BALAJI; CHEMPAKAM, 2010) e que a toxicidade de NLS estaria relacionada às moléculas 

utilizadas para obtenção dos sistemas carreadores (CHEN et al., 2009). Os excipientes e os 

princípios ativos (curcuminoides) utilizados não parecem ter adicionado toxicidade à 

formulação desenvolvida, na via de administração utilizada. A pele dos cinco animais 

observados ao longo dos 21 dias não sofreu nenhuma reação inflamatória ou alérgica.   

Na produção das NLS-CT foi utilizado o polissorbato 80, Tween 80, um adjuvante 

aniônico amplamente utilizado em cosméticos, produtos alimentícios e formas farmacêuticas 

orais, parenterais e tópicas (SHAHANI; PANYAM, 2011; ZHANG et al., 2011; NAYAK et 

al., 2010). Não há produtos de decomposição perigosos e a toxicidade não é esperada em 

condições normais. No entanto, reações de hipersensibilidade foram relatadas na literatura em 

estudos pré-clínicos e clínicos (SHELLEY et al., 1995; ESCHALIER et al., 1988), fato não 

corroborado por este estudo. 
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Outro adjuvante utilizado na produção das NLS-CT foi a lecitina, com 96% de 

fosfatidilcolina, PC. Pode ser utilizado como excipiente, por razões tecnológicas ou como 

ingrediente fisiologicamente ativo em diversas aplicações (LOPES, 2016; MORA-HUERTAS; 

FESSI; ELAISSARI, 2010). A lecitina, essa mistura complexa de fosfolipídios e outros 

componentes, como triglicérides, ácidos graxos, esteróides e glicolipídios, pode ser 

caracterizada pelo seu conteúdo lipídico polar. É um constituinte natural de todas as células, 

apresenta funções essenciais para humanos, animais e plantas e sua composição fosfolipídica é 

o que determina sua funcionalidade em diferentes aplicações. 

A cera de abelha, usada como carreador de curcuminoides neste sistema lipídico, é um 

produto da secreção glandular de abelhas operárias. Sua composição é lipídica, basicamente 

ácidos graxos, entre os quais ceróticos e palmítico, além de ésteres alcoólicos, traços de própolis 

(aproximadamente 6%), pólen e diferentes pigmentos. 

Durante o tratamento tópico com gel de 30 mg/100g de NLS-CT, os cinco camundongos 

não apresentaram perda ponderal considerável, permaneceram ativos e sem sinais de 

sofrimento.  

Quanto ao consumo de ração, houve um aumento no consumo médio, exceto na primeira 

semana. Este aumento foi mais acentuado no grupo experimental. Em relação à ingesta hídrica, 

esta decresceu na terceira semana no grupo experimental e na segunda e terceira no controle, 

porém sem repercussão na média de peso.  

Adicionalmente, foi realizada uma avaliação de parâmetros sanguíneos de toxicidade 

renal e hepática, entre eles, ureia, creatinina, fosfatase alcalina, proteínas totais e TGP. As 

diferenças entre os grupos foram significativas somente para as proteínas totais (p-valor = 

0,025). A despeito de ter sido observada diferença entre os grupos, quando avaliamos dados da 

literatura para normalidade destes parâmetros, os resultados contribuem para que se possa 

inferir, preliminarmente, que a formulação em teste não apresenta toxicidade aguda para os rins 

e fígado (SPINELLI et al., 2012).  

É sabido que estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma formulação e um dano 

hepático pode ser muito difícil. Segundo Sharon (1995), na clínica dos pequenos animais, 

normalmente anormalidades nas atividades séricas de enzimas hepáticas podem ser indicadores 

sensíveis de alterações hepatobiliares, que podem se decorrentes de alterações reversíveis ou 

irreversíveis na permeabilidade celular, indução de enzimas microssomais ou lesões estruturais 

associadas à necrose, colestase ou isquemia hepatocelular. Ainda, considera que muitos 

processos patológicos envolvendo o fígado podem causar elevações proporcionalmente 

distintas nas enzimas hepáticas, devido à variação na distribuição de cada enzima específica no 
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lóbulo hepático (SHARON, 1995). Neste projeto um animal foi responsável pela elevação da 

média das proteínas totais, não sendo esta uma característica de todo o grupo experimental nem 

do controle. 

Outro parâmetro que pode ser associado a dano hepatobiliar é a fosfatase alcalina. 

Geralmente qualquer hepatopatia ativa pode aumentar seus valores, mas as maiores elevações 

nos níveis da enzima ocorrem nos casos de obstrução. O animal que apresentou maior elevação 

nas proteínas totais não foi o mesmo que teve elevação na fosfatase alcalina, fato que poderia 

ter contribuído para uma provável inferência de toxicidade da formulação, à despeito de drogas 

hepatotóxicas apresentarem elevações menores desta enzima (MILLER; GONÇALVES, 1999). 

Neste estudo, por se tratar de roedores, a preocupação incorria no fato dos animais 

ingerirem a formulação em teste, que apesar de ser tópica, poderia ter outra via de absorção (a 

oral). Além disso, na literatura poucos estudos apresentaram testes de toxicidade direta e 

indireta a órgãos como coração, fígado, rins, pulmão, baço, estômago e intestinos, além de 

dados preliminares in vitro, com diferentes linhagens celulares (DANDEKAR et al., 2010a; 

NAYAK et al., 2010; PUGLIA et al., 2012; DANDEKAR et al., 2010b; CHEN et al., 2009). 

Enquanto a pele é geralmente uma barreira eficaz contra substâncias estranhas, o trato 

digestório é mais vulnerável. No entanto, são os pontos mais prováveis de entrada para 

nanopartículas, além do trato respiratório. Sabe-se, também, que a extensão da absorção de 

partículas é afetada pelo tamanho, química de superfície, carga, tempo de adminstração e 

dosagem (HOET; BRUSKE-HOHLFELD; SALATA, 2004). As NLS-CT aplicadas 

topicamente neste estudo estão na faixa de maior possibilidade de absorção. Somando-se a este 

fato, temos a pele dos roedores, com uma epiderme com menos camadas do que a pele humana 

(ANDRADE, 2007) e com um número bem maior de pêlos, locais indicados como maiores 

responsáveis pela penetração de NLS (CONTRI et al., 2011).  

 Um estudo avaliou a toxicidade aguda de nanopartículas de curcumina na ingestão oral, 

mostrando que a formulação não parece apresentar toxicidade aguda na dose de 2000 mg/kg 

(DANDEKAR et al., 2010a). Outro avaliou a toxicidade aguda e subaguda de nanopartículas 

contendo curcumina em hidrogel administrada em fêmeas de ratos Holtzman. Os animais não 

apresentaram toxicidade aguda ou subaguda ou alterações significativas de peso; os parâmetros 

hematológicos, bioquímicos e de órgãos também não sofreram alterações significativas 

(DANDEKAR et al., 2010a). 

Quaisquer efeitos mecânicos da administração devem ser considerados e tal abordagem 

foi discutida devido as características inerentes entre as espécies adotada neste estudo. Este fato 

permitiu algumas inferências quanto à distinção entre os efeitos mecânicos e as ações físico-
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químicas, toxicológicas ou farmacodinâmicas da formulação. Para essa distinção, além das 

análises histológicas, a tricotomia da área nos animais do grupo controle serviu de comparação. 

Se uma reação cutânea local ocorresse, poderia estar associada ao processo de tricotomização 

e não apenas ao produto em teste. 

Os cortes histológicos dos órgãos foram importantes para analisar possíveis efeitos 

locais não observáveis pela avaliação macroscópica. Como pode ser visto nas figuras 9 a 12, 

não foram observadas alterações histológicas. A arquitetura do órgão permaneceu normal e a 

presença de infiltrado inflamatório não foi visualizada. A diferença pôde ser observada na pele 

dos animais do grupo experimental, figura 13, onde a matriz extracelular apresentou-se mais 

organizada, com maior concentração das fibras colágenas. 

Segundo o estudo de Fathima et al. (2009), a curcumina promove alterações físico-

químicas na molécula de colágeno. Os curcuminoides estão associados à proteção da matriz 

cutânea através da inibição da degradação enzimática das fibras de colágeno, ou da promoção 

da síntese e deposição de colágeno pelos fibroblastos (MOON et al., 2010; DOU et al., 2018). 

 

 

5.3.2. Estudo de indução de radiodermite 

 

 Foi induzida radiodermite de Graus 1, 2 e 3, sem provocar alterações sistêmicas nos 

camundongos. Em doses acima de 25 Gy a probalilidade de indução desta toxicidade foi mais 

significativa. Com 25 e 30 Gy todos os animais apresentaram epilação e com 30 Gy eritema 

leve a moderado. 

 Os animais, apesar de serem da mesma linhagem e idade, apresentaram diferenças 

quanto às médias dos pesos, cabendo destaque para os grupos que receberam 20 Gy, 25 Gy e 

30 Gy em relação ao de 6 Gy. Também foi observada perda ponderal na primeira semana em 

quase todos os grupos, fato que pode marcar a fase inicial do processo de reparo tecidual, em 

decorrência da lesão que foi induzida pela RI. Estes possuem um metabolismos mais acelerado 

que também pode influenciar o tempo de reparo das lesões. Adicionalmente, por não terem 

apresentado perda ponderal ao longo das outras semanas, mostra que não houve o 

comprometimento sistêmico e que a proteção corporal instituída foi eficaz.  

 Num estudo onde foi avaliada a resposta tecidual e fatores relacionados à 

susceptibilidade ao desenvolvimento de radiodermite em diferentes linhagens de roedores, 

iniciando com 10 Gy até 60 Gy, os autores sugeriram que existe um diferença na expressão 
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gênica envolvendo o processo de dano, reparo e remodelamento das lesões (IWAKAEA et al., 

2003).  

 Archambeau, Pezner e Wasserman. (1995) observaram que em doses entre 20 e 25 Gy 

a perda de células da membrane basal começa a ser notada, sendo que a máxima depleção é 

observada com doses próximas à 50 Gy. O objetivo deste estudo de indução não era promover 

a depleção máxima de células da membrana basal e nem proprocionar a perda dos anexos 

(folículos pilosos e glândulas sebáceas), mas sim verificar o desenvolvimento de radiodermite 

de forma gradual. De fato, não foi observada perda desta membrana após 30 Gy em nenhum 

dos grupos analisados. 

Ainda, Rezvani et al. (1991) obseravaram que a maioria das lesões nos animais estavam 

recuperadas em quarto semanas após o termino do tratamento. Este fato contribuiu para o 

aumento no período de observação, que passou de três para quatro no estudo de dose-resposta 

subsequente.  

Na literatura podemos observar que para a indução de radiodermite e radionecrose foram 

utilizados diferentes tipo de radiação, dose total, fracionamento e modelos experimentais. 

Ainda, dada a difícil operacionalização de estudos como estes, alguns autores desenvolveram 

equipamentos tanto para a produção de radiação ionizante quanto para a fixação dos animais 

(SINGH et al. 2015; MOSCA, 2014).  

A variabilidade de modelos dificulta a reprodução e a comparação dos resultados. 

Contudo, estudos neste campo são necessários para melhorar a compreensão dos fenômenos 

que se sucedem na fisiopagenia da radiodermite aguda, tardia e da radionecrose.  

O painel de expressão de citocinas e quimiocinas ainda é pouco compreendido, por isso 

em muitos estudos são utiizados maracadores inflamatórios mais conhecidos e as análises são 

realizadas nos tempos mais estudados deste processo. 

 

5.3.3. Estudo dose-resposta 

 

 No estudo dose-resposta 60 camundongos BALB foram alocados em diferentes grupos, 

sendo 12 em cada um, a saber: controle da radiação (CR); controle da formulação (CF); 

experimental 1, que recebeu aplicação tópica de gel contendo 5 mg de CT em NLS (E1), o 

experimental 2, que recebeu aplicação tópica de gel contendo 17,5 mg de CT em NLS (E2) e o 

experimental 3, que recebeu aplicação tópica de gel contendo 30 mg de CT em NLS (E3). Estes 

animais foram mantidos em condições sanitárias semelhantes, com livre oferta de água e ração. 
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Observamos uma grande variabilidade do peso dos animais nos diferentes grupos, sendo 

esta variabilidade significante. Todos apresentaram ganho ponderal no D28, em relação ao D0; 

houve perda ponderal no D7 (Tabela 22). 

 No estudo de Yoon et al. (2012), com uma espécie diferente de camundongos (Hairless-

1), submetidos a RI com 60 Gy (10 Gy – 6 dias) na pata posterior, houve perda ponderal 

significativa dos animais no grupo experimental em relação ao controle entre o D6 e o D23, 

fato não corroborado neste estudo. Talvez esta diferença se justifique pelo modelo experiemntal 

adotado e pela dose total de RI empregada. 

 Quanto ao consumo alimentar, todos os grupos apresentaram um aumento do consumo 

no D28 em relação ao D7. Em relação à ingesta hídrica, todos a aumentaram em relação ao 

início do estudo. Estes resultados reforçam o fato que, tanto a RI quanto os tratamento aos quais 

os animais foram submetidos não refletiram em perda ponderal significativa.  

Em relação ao Grau de radiodermite avaliado macroscopicamente, no CR esta se iniciou 

no D17; no CF no D15; no E1 teve início precoce (D5 após a RI), sendo que novos episódios 

só ocorreram no D15; no E2 no D14 e no E3 no D10. O E3 apresentou menor porcentagem de 

camundongos com Grau 2 ao longo do estudo. Os únicos grupos que não apresentaram 

radiodermite Grau 3 foram o E1 e E3. Também foi observada redução de Grau nos grupos CR, 

E1 e E3.  

O óbito de um camundongo no grupo E3 (D7) pode estar associado a radiossensibilidade 

do animal e ao posicionamento durante a radiação. Estudos apontam que a letalidade em 

consequência de problemas intestinais ocorre por volta de 10 dias após a exposição à radiação. 

Ainda, na literatura há relato que a linhagem BALB possui um defeito no reparo de dano de 

cadeia dupla no DNA, responsável pela sua maior sensibilidade à radiação (OKAYASU et al., 

2000). 

 Quanto às citocinas quantificadas por Elisa na pele dos camundongos, também 

observamos uma grande variabilidades dos resultados entre os diferentes grupos. A maior 

expressão de IL-1β foi no D21 no grupo E1 e a menor no D28 no grupo E3. As médias dos 

valores foi maior nos grupos E1, E2 e E3 em relação ao CR e no D14 e D21 em relação ao D7 

(Tabela 30).  

 A literatura aponta a IL-1 como uma citocina que desempenha um papel crucial na 

fisiopatogênese da radiodermite (HAUBNER et al., 2012). Janko et al. (2012) desenvolveram 

um modelo experimental em camundongos e observaram que os que apresentavam deficiência 

tanto na IL-1 quanto no seu receptor celular desenvolveram menos inflamação e alterações 
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patológicas na pele, em comparação com os animais com expressão normal destas moléculas, 

principalmente alterações tardias. 

 Quanto ao FNT-α, esta molécula também apresentou grande variabilidade de expressão 

entre os grupos e dias, sendo maiores nos grupos E1, E2 e E3 em relação ao CR (Tabela 32). 

Entre os dias, a média foi maior somente para o D14 em relação ao D7 (Tabela 44).  

 A maior expressão de FNT-α foi observada no D7 no grupo E1, seguido do E2 e do CF 

e a menor no D28 no grupo E2, seguido do CF (Tabela 31). A menor expressão desta molécula 

pro-inflamatória no D28 em todos os grupos foi significativa e corrobora com os achados 

histológicos, onde não foram observados infiltrados inflamatórios característicos. 

 O FNT-α é uma molécula importante na genese do processo inflamatório, sendo 

considerado um potente pro-inflamatório (HAUBNER et al., 2012). Juntamente com a IL-1β, 

é uma das substâncias superexpressas logo após a indução de lesão por RI na fase inflamatória 

(HERSKIND; BAMBERG; RODEMANN, 1998, apud HAUBNER et al., 2012).  

 Um importante alvo bioquímico da curcumina é o Fator Nuclear Kappa B (FN-κB, do 

inglês NF- κB), uma proteína que participação da resposta inflamatória, processos tumorais e 

em infecções parasitárias. Ela inibe a via do FN-κB, em diversos pontos; captura radicais 

reativos, minimizando a ativação da via que necessita de espécies reativas de oxigênio; inibe 

uma das proteínas quinases responsáveis pela fosforilação de proteínas que irão se transformar 

em FN-κB; inibe a enzima óxido nítrico sintase e a ligação no DNA do fator de transcrição de 

c-jun/AP-1, pontos posteriores da via do FN-κB. Consequentemente, a curcumina inibe a 

transcrição de muitas citocinas e quimiocinas, entre elas o FNT-α e a IL-6 (SUETH-

SANTIAGO et al. 2015). 

 Em relação à IL-6, esta citocina apresentou maior variavilidade entre os grupos no D28 

e a menor no D21, sendo que no grupo CR esta foi menor e no grupo E3 maior. Após análise 

de regressão em função da média da expressão, esta mostrou deiferença em relação aos grupos 

e dias e apresentou efeito de interação dia-grupo (Tabela 34). As médias foram maiores nos 

grupos CF, E1, E2 e E3. 

 Trata-se de uma citocina pro-inflamatória que age na maturação e ativação de 

neutrófilos, na maturação de macrófagos e na diferenciação e manutenção de linfócitos-T 

citotóxicos e células matadoras naturais (natural killer) (OLIVEIRA et al., 2011).  

 O FNT-α e a IL-1 são potentes indutores da IL-6, sendo este um dos mediadores mais 

precoces e importantes tanto na indução quanto na síntese e liberação de proteínas de fase 

aguda, de acordo com Oliveira et al. (2011). Uma atividade interessante desta citocina é a 

propriedade anti-inflamatória durante a lesão, por liberar receptores solúveis de FNT (sFNTRs) 
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e IL-1AR (LIN; CALVANO; LOWRY, 2000; CURFS; MEIS; HOOGKAMP-KORSTANJE, 

1997; RAEBURN et al., 2002). 

 Quanto à citocina IL-10, observamos uma maior variabilidade no D7 e no D14. Houve 

difernça entre as médias das quantificações entre o grupo E3 em relação ao CR, entre o grupo 

E3 nos dias D14, D21 e D28 em relação ao CR no D7, e entre o CF e o E2 no D28 em relação 

ao CR no D7 (Tabela 36). 

 A IL-10 é sintetizada por células imunológicas e tecidos neuroendócrino e neural, 

atuando na inibição de citocinas pro-inflamatórias, principalmente FNT, IL-1 e IL-6 

(ASADULLAH et al., 2004; POTT et al., 2007, apud OLIVEIRA et al., 2011). 

 Já o KC (IL-8) teve maior expressão no D28 no grupo CR, a menor no D7 no CF e a 

menor média no D21 no CR. As médias dos grupos E1, E2 e E3 foram maiores do que a do 

CR; também houve diferença entre a média do D28 em relação ao D7. Outro fato que chamou 

a atenção foi que houve efeito de interação significativo para os grupos CF, E1, E2 e E3 no 

D28, em relação ao CR no D7 (Tabela 38). 

 O KC (IL-8) é um importante fator relacionado às doenças inflamatórias e autoimune 

devido as suas propriedades pró-inflamatórias (HARADA et al., 1994; KOCH et al., 1992). A 

expressão de IL-8 é influenciada por diferentes estímulos, cabendo destaque para os que 

promovem estresse celular como espécies reativas de oxigênio, privação de nutrientes, hipóxia 

e citocinas pró-inflamatórias como por FNT-α, IL-1β ou infiltração de macrófagos. Estudos 

apontam que gene promotor de IL-8 contem sítios de ligação de diversos fatores de transcrição, 

sendo que a regulação por FN-kB parece ser necessária para atividade de transcrição 

(MUKAIDA; MAHE; MATSUSHIMA, 1990). Portanto, sua expressão pode ser alterada de 

forma indireta pelos curcuminoides. 

 Em relação às análises histológicas, a pele dos animais nos grupos E1, E2 e E3 sofreram 

modificações em relação ao controle da pele íntegra (CP) e ao controle da radiação (CR). As 

alterações no CR foram progressivas e demonstraram a deposição de colágeno característica 

após a RI.  

 Nos animais tratados com curcuminoides pode-se observar a presença de vasos 

sanguíneos e linfáticos, além de uma derme tendendo à normalidade no D28, após uma intensa 

deposição de colágeno nas semanas anteriores. Também pode ser observada uma menor 

descamação da epiderme e anexos mais fortemente marcados e presentes. No D28, o CR 

apresentava sinais de fibrose e espaços na derme diferente dos grupos experimentais. 

 Em relação ao percentual de colágeno da pele dos camundongos dos diferentes grupos, 

este também foi bastante variável (Gráfico 38). O menor valor foi observado no grupo E2 no 
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D21 e o maior no E1 no D14. Porém, em relação à media, o grupo que apresentou a maior foi 

o E1. Já em relação ao dia, a maior média foi no D14 e a menor no D28 (Tabela 40). 

 É sabido que a RI promove a produção e deposição de colágeno na derme de forma 

desorganizada e em maior quantidade, fator que tem implicação na formação de fibrose 

(IWAKAWA et al., 2003).  

 Na literatura há referência acerca das propriedades da curcumina na qualidade da 

produção da MEC em processo de cicatrização da pele (SAJITHALAL; CHITTRA; 

CHANDRKASAN, 1998). Foi sugerido que ocorrem mudanças na viscosidade e na superfície 

tensora na interação entre a molécula de colágeno e a curcumina, e que um aumento na 

concentração desta substância pode resultar na agregação proteica, aumentando a estabilidade 

do colágeno à temperatura (FATHIMA et al. 2009). 

Os mecanismos de lesão por radiação permanecem pouco entendidos e pesquisas como 

esta são essenciais para elucidar tais questões.  

Neste estudo, dificuldades referentes à estabilidade das NLS-CT merecem novos 

investimentos, pois a cera de abelha sofre alteração na sua consitência em temperaturas 

próximas a 30°C, temperatura esta comumente observada no nosso país. Ainda, os 

curcuminoides possuem muita afinidade pelos lipídeos, podendo interferir na quantificação do 

ativo em tempos superiores ao analisado (seis meses). É necessário pensar em armazenamento 

em geladeira, o que encarece o processo.  

Além disso, o próprio modo de preparo das NLS, que necessita de uma temperatura de 

70°C e uma alta taxa de cisalhamento, promove o desgaste de materiais que compõem a haste 

do equipamento e liberação de limalha. Este fato pode ser minimizado com o emprego de um 

planejamento mais adequado e com aumento de escala, observando a altura da coluna aquosa e 

formação de vórtice. 

Quanto ao modelo experimental adotado, apesar de ser considerado mais radiossensível 

que outros camundongos, ainda assim possui uma pele delgada e um processo de reparo tecidual 

mais rápido que o dos seres humanos. Porém, foi importante realizar esta etapa em 

camundongos e, a sugestão é que novos estudos sejam realizados, talvez em ratos ou coelhos, 

pois possuem uma epiderme com mais camadas e um tempo de reparo tecidual mais parecido 

com o dos seres humanos. 

Outras dificuldades referem-se ao tempo de exposição de cada camundongo à RI e ao 

número de animais estudados, bem como a procedimentos técnicos.  

 Estudos de marcadores do processo inflamatório e de reparo tecidual em pele são 

sugeridos para etapas futuras.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Foi possível atingir todos os objetivos listados nesta tese. A formulação é estável por 

pelo menos três meses e mostrou ser promissora para aplicações futuras. As análises de 

estabilidade mostrando as características organolépticas foram realizadas. Não houve mudança 

significativa quanto à cor, odor e sensação ao tato. Somente pode ser observada uma alteração 

na coloração da formulação mais concentrada (30 mg) na avaliação do T6, fato que pode ser 

atribuído ao teor lipídico. Quanto aos aspectos físico-químicos, houve uma elevação do pH 

(acima de 7) das formulações contendo 17,5 e 30 mg de CT nas NLS no T6, também atribuída 

ao teor lipídico.  

As três formulações apresentaram comportamento reológico pseudoplástico nos 

diferentes tempos analisados e perderam viscosidade no T6 em relação ao T0, porém 

apresentaram boa espalhabilidade.  

Em relação ao teor de ativos (curcumina e curcuminoides), após seis meses de análise 

das formulações na embalagem na qual foram acondicionada (pote branco, opaco, com tampa 

de rosca e batoque), pode ser observada uma perda de água que levou a formulação 3 a uma 

aparente concentração, em relação às demais. Foi uma perda considerável dos curcuminoides e 

este fato foi atribuído ao envase e temperatura de acondicionamento. 

Nos estudos in vitro, com culturas celulares, foi possível observar que os queratinócitos 

são mais sensíveis aos CT e às NLS-CT do que os fibroblastos e os mastócitos, mostrando um 

perfil de citotoxicidade diferente do produto, de acordo com o tipo celular e a dose empregada. 

As NLS, isoladamente, são menos citotóxicas que os curcuminoides livres. Já as NLS-CT 

também demonstraram menor citotoxicidade que os curcuminoides livres na maioria das doses 

aplicadas. Este resultado é positivo, visto que os curcuminoides são substâncias utilizadas há 

milênios e os seus efeitos são considerados importantes para a saúde humana. 

Além da citotoxicidade, ao se avaliar se as NLS-CT e os CT poderiam causar alguma 

reação alérgica não se observou, a partir dos dados obtidos na metodologia empregada, indícios 

que pudessem atribuir a estas substâncias um potencial alergênico. Considerando que há relatos 

na literatura acerca de reações cutâneas atribuíveis aos curcuminoides quando aplicados 

topicamente, os resultados são satisfatórios quanto a este aspecto. 

Em relação ao estudo de toxicidade da formulação, esta mostrou-se segura na via e dose 

administrada, não promovendo alterações nos marcadores de função renal e hepática dos 

camundongos. Os animais não apresentaram alteração comportamental e nem perda ponderal 
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considerável. Também não foram observadas alterações na arquitetura tecidual do coração, 

fígado, rins e pulmão dos animais, em relação ao grupo controle.  

Como se tratava de pele saudável, foi interesse avaliar reações locais onde foi aplicada 

topicamente a formulação. Pode ser notado no grupo experimental a derme mais fortemente 

corada, com mais fibras de colágeno e uma MEC mais organizada. Esta análise qualitativa foi 

corroborada pela quantitativa, onde os resultados expressaram um aumento percentual de 

colágeno de 34,03% (p-valor < 0,0001). 

Foi induzida radiodermite com sucesso, em doses menores do que as observadas na 

literatura, sem provocar sofrimento aos animais. Os animais não apresentaram alterações 

comportamentais e nem apresentaram perda ponderal significativa. 

No estudo dose-resposta também não se observou perda ponderal significativa e nem 

alteração comportamental que pudesse sugerir sofrimento. A exceção se deu no camundongo 9 

do E3, que foi a óbito no D7. Uma possível movimentação do animal ou a radiossensibilidade 

podem, eventualmente, estar relacionadas a esses achados. 

Quanto à radiodermite, o grupo E3 apesar de apresentar uma maior incidência de 

radiodermite Grau 1 no D14, foi o que apresentou menor incidência de Grau 2 no estudo, além 

de ter apresentado redução de Grau 2 para 1 e não ter tido nenhum Grau 3. 

Além disso, os camundongos que receberam tratamento tópico (formulação sem e com 

NLS-CT) manipulavam a área irradiada frequentemente, o que pode ter contribuído para uma 

piora aparente (macroscópica) da área irradiada, nos outros grupos (CF, E1 e E2). Este fato foi 

confirmado com as análises histológicas. 

Os grupos E1, E2 e E3 apresentaram maior média de expressão das citocinas pró-

inflamatórias IL-1β, FNT-α, IL-6 e KC. Todavia, o E3 apresentou a maior média de expressão 

da IL-10, uma citocina anti-inflamatória induzida pela IL-1β e pelo FNT-α. Este fato pode ser 

observado na histologia, onde a pele do animal do grupo E3 estava mais parecida com a pele 

íntegra do que os outros grupos. 

Quanto ao colágeno, por tratar-se de pele que havia recebido 30 Gy de RI, o 

comportamento esperado é um depósito de colágeno na derme que pode evoluir para fibrose. O 

grupo E1 foi o que apresentou maior média que o CR (p-valor = 0,0002); quanto ao dia, o D14 

também teve a maior média em relação ao D7 (p-valor = 0,0007) e o D28 a menor (p-valor = 

0,0040).  

Podemos inferir que a formulação tópica contendo NLS-CT (30 mg CT/100 g de gel de 

hidroxieltilcelulose) não apresentou toxicidade local ou sistêmica, conferiu um melhor aspecto 

à pele íntegra através do aumento da porcentagem de colágeno após 21 dias de aplicação. Ainda, 
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foi a mesma formulação aplicada no grupo E3 do estudo dose-resposta que proporcionou 

mudanças no padrão de expressão de citocinas pró e anti-inflamatórias e na porcentagem de 

colágeno, conferindo à pele um aspecto mais próximo ao do controle da perle saudável dos 

camundongos. 
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POTENCIALIDADES 

 

Este estudo permitiu que uma rede de colaboração fosse constituída e isso é importante 

para o avanço das pesquisas e das relações entre os pesquisadores.  

As análises realizadas poderão contribuir para uma melhor compreensão do mecanismo 

de dano tecidual provocado pela RI ao tecido saudável.  

 Dada à evolução das fases da pesquisa, os resultados apresentados poderão ser motivo 

de complementação quanto ao processo de desenvolvimento das NLS. O aumento da escala de 

produção de NLS ainda é pouco estudado e motivo de interesse em estudos futuros no 

Laboratório de Física Industrial da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. 

Os resultados obtidos nestas etapas são encorajadores para o desenvolvimento de 

estudos em seres humanos saudáveis, primeiramente, num ensaio fase I, para estabelecer uma 

evolução preliminar da segurança e do perfil farmacocinético da formulação.  

E, se possível, para um de fase II, considerado um estudo piloto, em pacientes em 

tratamento radioterápico, potencialmente passíveis de desenvolver radiodermite. 

 Também são importantes os dados relativos ao colágeno na pele não irradiada após a 

utilização da formulação. A área de dermocosmética pode ser uma nova frente de investigação, 

pois muitos produtos contra o envelhecimento da pele são focados no aumento desta substância. 

 Além, ainda, de ser promissor como anti-inflamatório em processos osteoarticulares de 

uso tópico. 
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APÊNDICE A – Análise de Estabilidade 

 

Produto: Gel de Natrosol com NLS-CT 

Data de manipulação:  

Embalagem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: ________________________________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura: __________________________________________________________________________________________ 

  

Mês 

Data  

25°C ± 2°C 

75% ± 5% UR 

Características  

Organolépticas 

Características 

Físico-químicas 

Aspecto Cor Odor pH Concentração Viscosidade 

0        

3        

6        
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APÊNDICE B - Toxicidade da Formulação 

 

Camundongo: ____________ Dose:_______________ Data de início: ______________ Data do sacrifício: ____________________ 

Tabela 1 - Tabela de sinal de dor 

 
Fonte: Adaptado do National Institute of Health 

 

Tabela 2 – Peso do camundongo em gramas. 

D0 D7 D14 D21 

    

 

Obs.: Fotografia da área pele no D0, D2, D7, D14 E D21; coleta de sangue para dosar função renal e hepática; biópsias da pele e de órgãos-alvo (fígado, rins, 

coração, pulmão) no D21. 
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APÊNDICE C – Indução de Radiodermite 

Camundongo: ___________ Dose de radiação:__________________ Data de início: ______________ Data do sacrifício: ____________________ 

Tabela 1 - Tabela de sinal de dor 

Fonte: Adaptado do National Institute of Health 
 

Tabela 2 – Graduação da Radiodermite 

Fonte: Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) - Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria 

Tabela 3 – Peso do camundongo em gramas. 
D0 D2 D7 D14 D21 

     

Obs.: Fotografia da área irradiada no D0, D2, D7, D14 E D21; coleta de sangue para armazenamento do soro; biópsia da pele da área irradiada (dia do 

sacrifício).  



199 
 

APÊNDICE D – Dose-Resposta 

 

Camundongo: ___________ Grupo:__________________ Data de início: ______________ Data do sacrifício: ____________________ 

Tabela 1 - Tabela de sinal de dor 

 
Fonte: Adaptado do National Institute of Health 
 

  



200 
 

Tabela 2 – Graduação da Radiodermite 

Fonte: Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) - Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria 

 

 

Tabela 3 – Peso do camundongo em gramas. 
D0 D7 D14 D21 D28 

     

Obs.: Fotografia da área irradiada no D0, D7, D14, D21 E D28. Coleta pele da área irradiada (dia do sacrifício) para histologia, e avaliação de citocinas. 
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ANEXO A – Aleatorização 
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ANEXO B – Aprovação da CEUA 

 


