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P1558 
Terapia celular aplicada no tratamento de feridas crônicas em ratos wistar 
Geciéle Rodrigues Teixeira, Fernanda Regina Loss, Paula Barros Terraciano, Cesar Dias Freire, Germano Filipe Grings, Calvin 
Braga, Elizabeth Obino Cirne- Lima, Emerson Antonio Contesini - HCPA 
 
Introdução: Ferida crônica é descrita como ruptura estrutural da pele que altera a arquitetura e funcionalidade deste órgão. Células 
tronco mesenquimais são conhecidas pelo seu potencial de renovação, capacidade de diferenciação, propriedades de 
imunomodulação e ação parácrina. Estas células agem liberando fatores de crescimento, promovendo o fechamento acelerado da 
lesão, e contribuindo para a cicatrização de feridas em um menor tempo e de forma mais eficiente, devolvendo estrutura e funções 
normais da pele. Objetivo: Investigar os efeitos da terapia celular com CTMs (células tronco mesenquimais), aplicadas nas fases 
inflamatória e proliferativa, para tratamento de feridas crônicas em ratos Wistar. Metodologia: Foram utilizados 96 ratos Wistar ao 
total, como doadores de tecido adiposo peritesticular para isolamento e expansão de CTM, foram utilizados 24 animais. Os outros 72 
animais foram divididos em 3 grupos: C (controle), CTM1 (1 aplicação de CTM) e CTM2 (2 aplicações de CTM). Os grupos CTM1 E 
CTM2 tiveram feridas induzidas cirurgicamente por trépano corneal e as feridas foram submetidas ao protocolo de cronificação, com 
aplicações locais diárias de H2O2 35%, durante 15 dias. Esses grupos foram avaliados em três períodos: 7, 14 e 21 dias. Os 
tratamentos com CTM foram realizados ao 0 e 5 dias após a cronificação da ferida. Resultados: As análises apresentaram diferentes 
resultados nas taxas de contração (TC) e IHQ para marcador Ki67 entre os grupos conforme o dia da eutanásia. O grupo CTM1-7 
dias apresentou maior índice de inflamação crônica, enquanto que os demais grupos apresentaram inflamação subaguda. A 
detecção das análises de IHQ para fator de crescimento de fibroblastos, por IHQ, foi menor no grupo CTM2. A fibrose foi 
visivelmente mais intensa no grupo controle, principalmente na avaliação de 21 dias, embora não tenha apresentado diferença 
estatística significativa, corroborando com os resultados do FGF. A angiogênese foi mais evidente nos grupos controle e CTM2, nas 
avaliações de 7 e 14 dias, apresentando níveis de intenso a moderado. O grupo CTM2-21 dias apresentou maior taxa de contração 
que ao 7º dia, quando avaliados no momento da eutanásia. Conclusão: Com base nos resultados analisados por IHQ, os grupos 
CTM2 e CTM1 tiveram maiores taxas de cicatrização. Sugerindo que a terapia celular foi eficiente para promover cicatrização de 
feridas crônicas, além de demonstrar que duas aplicações, tem melhores resultados que apenas uma aplicação. Unitermos: Terapia 
celular; Celula tronco mesenquimal; Imunomodulação.  
 

P1560 
Biodistribuição de células-tronco hematopoiéticas em camundongos neonatos após injeção por três vias de 
administração distintas 
Camila Vieira Pinheiro, Édina Poletto, Roselena Schuh, Guilherme Baldo - UFRGS 
 
Introdução: Um dos tipos celulares mais utilizado em terapias celulares são as células tronco hematopoiéticas (CTH), derivadas da 
medula óssea ou do cordão umbilical. A maior parte do conhecimento atual sobre os efeitos terapêuticos do transplante de células 
tronco só foi possível pela utilização de modelos animais como camundongos. No entanto, não há estudos em que se compare a 
migração de CTH após injeção por diferentes vias de administração em camundongos neonatos, sendo essa análise importante, 
principalmente quando se pretende estudar formas de tratamento em doenças de progressão rápida e que necessitem intervenção 
precoce. Objetivo: Comparar a migração de CTH injetadas em camundongos neonatos por três diferentes vias de administração – 
seio venoso retro-orbital (RO), veia superficial temporal (VT) e intraperitoneal (IP) – analisando a biodistribuição dessas células a 
curto (48 horas) e longo prazo (30 dias) em diferentes órgãos. Metodologia: As CTH foram isoladas da medula óssea de 
camundongos GFP, utilizando o kit de separação magnética Lineage Cell Depletion Kit (Miltenyi Biotec). No primeiro dia de vida, os 
animais foram submetidos ao condicionamento mieloablativo com bussulfano (20mg/kg); após 24h, o transplante de 1x10^6 CTH 
GFP+ foi realizado. A biodistribuição das células transplantadas foi analisada pela técnica de imuno-histoquímica utilizando anticorpo 
primário anti-GFP. Este projeto foi aprovado sob número 16-0260 pela CEUA/HCPA. Resultados: Em 48h, não foram detectadas 
células no animal tratado por via IP. Nos animais RO e VT, o órgão que mais apresentou CTH foi o fígado, com cerca de 50-60% de 
células GFP+, comparado ao controle positivo (fígado de animal doador, GFP+). A medula óssea apresentou menos de 10% de 
células positivas, para os 2 grupos. Já em 30d, todos os 3 grupos apresentaram valores elevados de células GFP positivas na 
medula óssea, se assemelhando aos valores do controle positivo. O segundo órgão com maior número de CTH foi o baço, nos 3 
grupos. Conclusão: Em curto prazo as células se concentram mais no fígado e em médio prazo elas migram mais para a medula 
óssea e o baço. Contudo, mais amostras já estão sendo analisadas para aumento do número amostral e testes estatísticos serão 
empregados para comparação dos grupos. Unitermos: Células-tronco hematopoiéticas; Terapia celular.  
 

P1575 
Efeito do consumo de suco de uva tinto sobre a capacidade antioxidante e peroxidação lipídica de homens 
hígidos participantes de uma meia-maratona 
Jéssica Pereira Marinho, Greice Carniel Furlanetto Arraes, Luiz Fernando Lopes Silva, Tatiana do Amaral Baranguá, Andresa 
Berger, Isabel Cristina Teixeira Proença, Daniela Pochmann, Caroline Dani, Cláudia Funchal - IPA 
 
Introdução: Os exercícios físicos de alta intensidade estão associados ao aumento da produção de espécies reativas pelas células, o 
que pode gerar dano celular. Estudos sugerem que uma dieta rica em antioxidantes pode proteger o músculo contra danos induzidos 
pelo exercício e estresse oxidativo. Assim, as uvas tintas são reconhecidas por possuírem altas propriedades antioxidantes, portanto 
o suco de uva tinto poderia ser uma excelente alternativa a ser utilizada na prática esportiva por seu poder antioxidante. Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do consumo de suco de uva tinto sobre a capacidade antioxidante e dano aos lipídeos de 
homens hígidos participantes de uma meia-maratona. Metodologia: 21 homens saudáveis (20-50 anos) foram randomizados em dois 
grupos: um grupo que consumiu suco de uva (grupo intervenção, n = 12) e outro que consumiu uma bebida placebo (grupo placebo, 
n = 9). O grupo intervenção consumiu 400 mL de suco de uva tinto e o grupo placebo consumiu uma bebida isocalórica com sabor e 
aroma semelhante ao suco de uva por 14 dias. Foram realizadas coletas de sangue em três momentos: antes e após os 14 dias de 
consumo do suco/placebo e após meia-maratona. O soro foi utilizado para análise da capacidade antioxidante através de método 
colorimétrico utilizando Kit comercial (# 709001, Cayman Chemical) e peroxidação lipídica pela técnica de TBARS. A análise 
estatística foi realizada pelas Equações de Estimação Generalizadas (GEE). (CEP-IPA 2.049.230) Resultados: Observamos um 
aumento na capacidade antioxidante no grupo intervenção após 14 dias do consumo de suco de uva. Entretanto, não foram 
observadas diferenças significativas após a prova no grupo intervenção e em nenhum momento do grupo placebo. Verificamos que 




