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4.6.5. Avaliação após 21 dias do tratamento 

 

A avaliação das lesões após 21 dias do tratamento apresentou quantidade significante 

maior de colágeno presente nas lesões tratadas com o peptídeo 4 em relação aquelas tratadas 

com solução salina. Além disso, o epitélio se apresentou de forma íntegra e com aspecto 

normal, não havendo diferença entre os dois tratamentos (Figura 46).  

A figura 47 representa as imagens capturadas de campos histológicos das lesões que 

foram tratadas com solução salina e com o peptídeo 4 avaliados após 14 dias do tratamento. 

 

 

 

Figura 46 - Avaliação do tecido cicatricial após 21 dias do tratamento (HE). Fotomicrografias 

de tecido cicatricial avaliado após 21 dias do tratamento com solução salina (A) e com o peptídeo 4 

(B). Os cortes histológicos foram corados por HE. Áreas visualizadas com aumento de 40 x. 
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Figura 47 – Avaliação do tecido cicatricial após 21 dias do tratamento (Pic.). Fotomicrografias 

de tecido cicatricial avaliado após 21 dias do tratamento com solução salina (A e B) e com o peptídeo 

4 (C e D). Os cortes histológicos foram corados por Picrosirius. A e C = Cortes visualizados sem luz 

polarizada; B e D = Cortes visualizados com luz polarizada. Áreas visualizadas com aumento de 40 x. 
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4.6.5. Porcentagem de colágeno no tecido cicatricial 

 

 
Correlacionando-se a porcentagem de colágeno presente no tecido cicatricial das lesões 

que foram tratadas com o peptídeo 4 que foram avaliados após os diferentes tempos de 

cicatrização, observou-se uma correlação significante positiva (p=0,024), com maior deposição 

de colágeno em relação ao tempo de avaliação, representando uma regressão linear da ferida 

(Figura 48). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48 – Porcentagem de colágeno presente nas lesões tratadas com o peptídeo 4. 

Representação gráfica da porcentagem de colágeno presente nas lesões que foram tratadas com o 

peptídeo 4. A avaliação foi realizada em diferentes tempos do processo cicatricial e apresentou uma 

correlação significante positiva (p=0,024).  
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Correlacionando-se a porcentagem de colágeno presente no tecido cicatricial das lesões 

que foram tratadas com solução salina que foram avaliados após os diferentes tempos de 

cicatrização, observou-se uma correlação significante positiva (p=0,048), com maior deposição 

de colágeno em relação ao tempo de avaliação (Figura 49). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 – Porcentagem de colágeno presente nas lesões tratadas com solução salina. 

Representação gráfica da porcentagem de colágeno presente nas lesões que foram tratadas com 

solução salina. A avaliação foi realizada em diferentes tempos do processo cicatricial e apresentou uma 

correlação significante positiva (p=0,048).  
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A média da porcentagem de colágeno presente nas lesões que foram tratadas com 

solução salina foi 13,995±4,2, enquanto que a média da porcentagem de colágeno nas lesões 

tratadas com o peptídeo 4 foi 14,761±5,2.  
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5. Discussão 
 
 

 

Processo inflamatório 
“Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar” 

Autor desconhecido 
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5. Discussão 

 

A capacidade auto-regenerativa é um fenômeno universal nos organismos vivos. Nos 

organismos unicelulares, ela esta restrita a presença de enzimas responsáveis pela recuperação 

de elementos estruturais (como os constituintes do citoesqueleto, membranas e paredes 

celulares) e de moléculas de alta complexidade (como proteínas de elevada complexidade 

estrutural, RNAs e o DNA). Em organismos superiores, além destes fatores, também ocorre o 

reparo de tecidos que pode ser de duas formas: pela regeneração com a recomposição da 

atividade funcional do tecido ou pela cicatrização com restabelecimento da hemostasia do 

tecido e com perda da sua atividade funcional pela formação de cicatriz fibrótica (BALBINO 

et al., 2005). 

Para o esclarecimento de vários processos biológicos e patológicos, como por exemplo, 

investigar a produção de proteínas de matriz extracelular, sistemas de cultura de células têm 

fornecido informações valiosas sobre o comportamento celular e auxiliado no entendimento 

da atividade de novos ativos. 

A matriz extracelular apresenta papel bioativo na regulação do comportamento, 

desenvolvimento, migração, proliferação, forma e função das células (ABRAHAMSON, 1986; 

ALBERTS et al., 2004). 

Esta matriz é composta por fibras e substância fundamental constituída por um grande 

número de diferentes macromoléculas secretadas localmente e dispostos em uma rede 

organizada, associada a superfície celular que os produz, ocupando o espaço que as circundam 

(ALBERTS et al., 2004). As proteínas estruturais fibrosas como os colágenos e as elastinas, as 

glicoproteínas   adesivas   (fibronectina,  laminina,  tenascina,  entre  outras)  e  as   cadeias   de  
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glicosaminoglicanos (geralmente ligadas a proteínas na forma de proteoglicanos) se associam 

fisicamente para formar a matriz extracelular (COTRAN et al., 2000; ALBERTS et al., 2004).  

Durante o desenvolvimento do tecido de granulação, a interleucina-8 é super expressa 

pelos fibroblastos, estimulando a deposição precoce de tenascina e colágeno tipo I, acelerando 

assim o processo de cicatrização (FEUGATE et al., 2002). A IL-8 age na função e 

recrutamento das células inflamatórias, fibroblastos e queratinócitos e aumenta as junções tipo 

fenda (gap) entre os fibroblastos no tecido de granulação, aumentando a velocidade de 

maturação tecidual (MOYER et al., 2002).  

Os alvos moleculares para as quimiocinas são seus receptores de superfície celular. Em 

neutrófilos foram identificados dois receptores para a IL-8 sendo um denominado CXCR1, 

que tem alta afinidade apenas para a IL-8, e um segundo receptor, denominado CXCR2, que 

tem afinidade para a IL-8 e para outras CXC (MURPHY et al., 2005). 

Nossos resultados em cultura de fibroblastos normais mostraram que o peptídeo 4 

derivado da sequência da molécula Lopap, induz a expressão de procolágeno e moléculas de 

matriz de maneira significativa. Além de induzir a expressão do receptor CXCR1 e diminuir a 

expressão do receptor CXCR2 de interleucina-8. Esses resultados sugerem que o peptídeo 4 é 

capaz de modular os efeitos na reparação tecidual, estimulando a síntese de proteínas da matriz 

extracelular e aumentando a quimiotaxia local. No sítio de inflamação onde há elevada 

concentração de IL-8, ocorre maior expressão do receptor CXCR1 induzindo quimiotaxia 

(WOLF et al., 1998). O receptor CXCR2 é ativado no início do processo inflamatório, na fase 

de migração do neutrófilo, e necessita de menor concentração de interleucina-8, distante do 

foco da inflamação (CHUNTHARAPAI e KIM, 1995). 

Além  disso, nestas  condições  experimentais  de  cultura,  o  peptídeo  4 inibiu a morte   
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celular programada de fibroblastos, com diminuição significativa da caspase-3, avaliada pelos 

ensaios de citometria de fluxo, sugerindo-se assim que ocorra uma inativação das vias 

intrínsecas da apoptose.  

Vários estudos têm mostrado efeitos benéficos de diversas moléculas no processo de 

reparação tecidual. D’Argenio et al. (2001), relataram que o tempo de cicatrização de lesões 

gástricas foi menor quando tratadas com fator XIII da coagulação sanguínea. Wang et al., 

(2009) demonstraram a efetividade de vesículas de ATP em modelo de lesões de pele em 

coelhos. Já os resultados de Carvalho et al., (2001) indicam que o uso de laser HeNe com 

comprimento de onda de 632,8 nm em tecido cutâneo acelera o processo de reparação de 

feridas em ratos diabéticos.  

Para o estudo do efeito do peptídeo 4 na reparação tecidual, optamos por utilizar no 

modelo experimental do estudo, ratos jovens (6 a 8 semanas). Essa escolha foi realizada por se 

tratar de um animal de fácil manuseio e manutenção, além de possuir dimensões adequadas em 

seu dorso para a produção das lesões planejadas e aos tratamentos propostos.  

Para a confecção das lesões no dorso dos animais utilizou-se punch de 6 mm. Esse 

modelo experimental foi descrito inicialmente por KLEMM (1970) e BOYD e HANSELKA 

(1971), e até o momento, na literatura, esse modelo de lesão cutânea é adequado e aceito 

mundialmente para o estudo do processo de reparação tecidual (BORUE et al., 2004; KOMI-

KURAMOCHI et al., 2005, CAMACHO ALONSO et al., 2008; 

JETTANACHEAWCHANKIT et al., 2009). 

No presente estudo, o uso de punch foi utilizado no dorso de ratos Wistar contribuindo 

para a ampliação dos conhecimentos relativos aos efeitos in vivo do peptídeo 4. 

As  lesões  foram  realizadas  no dorso  dos animais, por  ser uma  região  relativamente  
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protegida de contaminação, pelo menor contato com as fezes e com a saliva do animal, o que 

diminui o riso de infecções. Foram realizadas 8 lesões cutâneas (quatro no lado direito e 

quatro no lado esquerdo) com remoção total da pele e exposição do tecido fascial de 

revestimento muscular. 

Com o objetivo de se avaliar o efeito do peptídeo 4 já nos estágios iniciais do processo 

de reparação tecidual, realizou o tratamento das lesões imediatamente após a sua confecção. O 

tratamento com o peptídeo 4 foi realizado nas lesões do lado direito e as lesões localizadas no 

lado esquerdo foram tratadas com solução salina (controle). O período estabelecido para a 

avaliação foi de 3, 7, 14 e 21 dias, pois nestes tempos se concentram grande parte dos eventos 

que acompanham as fases do processo de reparação cutânea (JIN et al., 2008; ISHIDA et al., 

2009). 

A distribuição dos animais em grupos experimentais de diferentes tempos após o 

tratamento e a utilização do mesmo animal tratado com o peptídeo 4 e com solução salina, 

permitiu analisar comparativamente a reparação tecidual das lesões cutâneas entre os grupos. 

De acordo com Simões (1988), a cicatrização de feridas é um evento complexo, que 

envolve a interação de diversos componentes celulares e bioquímicos e ocorre 

espontaneamente, sem intervenções externas, mas que, quando tratada através de artifícios, 

tende a ocorrer de forma mais rápida e com melhores resultados funcionais e estéticos. 

O peptídeo 4 é um desses artifícios, visto que seus efeitos benéficos se fazem sentir 

desde a fase inflamatória até a fase de remodelagem cutânea. Verificou-se que o tempo de 

cicatrização das lesões tratadas com o peptídeo 4 ocorreu mais rapidamente que as lesões do 

grupo controle, havendo diferença significativa entre os dois grupos. O resultado obtido com 

o  tratamento  das  lesões com o peptídeo  4  contribuiu  positivamente, resultando  em  ganho  



                                                                                                                                        Discussão       95 
 

  

 

morfofuncional do tecido. 

Não foi evidenciada a presença de exsudato nas lesões durante todo o período 

experimental, inclusive nos animais do grupo controle, indicando um bom manejo durante a 

pesquisa. 

Após a lesão do tecido, normalmente ocorre a infiltração de células circulantes 

(neutrófilos e monócitos) que caracterizam a fase de inflamação, e consequente migração de 

células das áreas adjacentes como células epiteliais, queratinócitos e fibroblastos. São estes 

fibroblastos juntamente com outras células locais ativadas anteriormente, responsáveis pela 

fibroplasia (produção de colágeno pelos fibroblastos), deposição de matriz extracelular, 

angiogênese, cicatrização e reepitelização da região da ferida (SINGER e CLARK, 1999).  

A intensidade do processo inflamatório e o padrão de reorganização epitelial foram 

observados no grupo controle significativamente menor que as lesões tratadas com o peptídeo 

4.  

Observou-se a participação ativa do peptídeo na fase inflamatória nas lesões que foram 

tratadas com o peptídeo 4, quando avaliadas após três dias do tratamento. Esse fato foi 

demonstrado pelo número médio significativamente maior de células inflamatórias observadas 

nos cortes histológicos corados por HE. Os neutrófilos são de grande importância para o 

início da fase inflamatória, chegando rapidamente ao foco infeccioso e realizando o 

desbridamento local, principalmente pela liberação de radicais de oxigênio (H2O2 – peróxido 

de hidrogênio) e nitrogênio (NO – óxido nítrico) e também de enzimas azurofílicas (MPO - 

mieloperoxidase) (SWAIN et al., 2002; KUMAR et al., 2005).  

Além da  presença do infiltrado inflamatório, a análise  histológica também  revelou  

um melhor arranjo celular para o processo de reparo, com a presença de tecido de  granulação,  
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número relativo aumentado de fibroblastos e fibrilas colágenas nas lesões que foram tratadas 

com o peptídeo 4 quando comparadas com as lesões tratadas com solução salina. 

Em resposta a infecções ou alguma lesão, células do tecido conjuntivo, bem como a 

maioria das células inflamatórias passam a expressar metaloproteinases de matriz (MMPs) que 

auxiliam no processo de migração celular da lâmina basal vascular para os tecidos (ALBERTS 

et al., 2004). Essas MMPs são capazes de digerir a matriz extracelular e a membrana basal 

(STERNLICHT e WERB, 2001; COUSSENS et al., 2002). Fibroblastos, queratinócitos, 

macrófagos e polimorfonucleares (PMN) são capazes de expressar MMPs, além de citocinas 

inflamatórias e fatores de crescimento que super-regulam a transcrição das MMPs (SOUZA e 

LINE, 2002). 

Utilizando-se o ensaio por zimografia em gel de gelatina avaliamos a expressão de 

MMPs das amostras que foram tratadas com o peptídeo 4 e das amostras tratadas com solução 

salina avaliadas em diferentes tempos após o tratamento. Essa metodologia tem a vantagem de 

medir semi-quantitativamente a expressão de MMPs (MMP-2 e MMP-9) ativadas e latentes em 

meios condicionados (SALO et al., 1985). 

Nossos resultados demonstraram que não houve diferença no perfil eletroforético entre 

as amostras tratadas com solução salina e após o tratamento com peptídeo 4. A intensidade 

das bandas ativas foi a única diferença significante observada entre as lesões tratadas com o 

peptídeo 4  quando avaliadas após três dias do tratamento, em relação ao grupo tratado com 

solução salina, o que provavelmente caracteriza uma maior resposta inflamatória no local da 

lesão, e que corrobora com os achados nas análises histológicas. 

Consequentemente a fase inflamatória, a fase proliferativa caracteriza-se pela fibroplasia 

que  tem  início  após o quarto dia  da  lesão e inicia-se pela formação de tecido  de  granulação 
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(GUIDUGLI-NETO, 1992). Devido a este fato, uma das dificuldades que tivemos para a 

realização do projeto, foi a coleta de tecido de granulação após 3 dias do tratamento das lesões 

tanto com solução salina quanto com o peptídeo 4, além de não ser possível identificar 

quantidade relativa de colágeno e glicosaminoglicanos nessas amostras pela baixa concentração 

destas substâncias presentes no local da lesão e/ou pela baixa sensibilidade das técnicas 

empregadas no estudo. 

Com a evolução do processo de reparação tecidual, a matriz extracelular, que 

inicialmente era composta principalmente por proteínas derivadas de plaquetas e do plasma, 

passa por modificações em sua composição. A migração e ativação de macrófagos e 

fibroblastos para a região, somada a presença de vasos neoformados, permitem que os 

componentes da nova matriz extracelular passem a ser localmente produzidos principalmente 

por estas células. Os fibroblastos passam a depositar grandes quantidades de fibronectina que, 

embora seja substrato que desempenha outras funções, basicamente serve para a fixação da 

própria célula. Outra substância produzida em grande quantidade neste estágio é o ácido 

hialurônico, um polissacarídeo glicosaminoglicano não sulfatado com facilidade de se ligar a 

água, que auxilia na resistência do tecido a compressão. Estas duas substâncias predominam na 

matriz durante as primeiras fases do reparo (BALBINO et al., 2005).  

A medida que o processo de maturação da ferida avança, a concentração de ácido 

hialurônico diminui e aumenta a síntese de glicosaminoglicanos sulfatados. Observamos em 

nossos experimentos que as lesões tratadas com salina e aquelas tratadas com o peptídeo 4 

tiveram um aumento da concentração de glicosaminoglicanos sulfatados, não havendo 

diferença significante entre os grupos e com perfis eletroforéticos  semelhantes. O aumento da  

síntese de  glicosaminoglicanos   favorece  a  fixação e   mobilidade das  células e sua  diferenciação 
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para fenótipos mais maduros (BALBINO et al., 2005; MAGALHÃES, 2007). 

Os fibroblastos são as células que passam por mudanças fenotípicas mais acentuadas. 

Do fenótipo de células imaturas migratórias e replicativas no início do processo, passam para 

fenótipo característico de células ativamente engajadas na síntese protéica (BALBINO et al., 

2005).  

A produção e a deposição de colágeno foram avaliadas mediante a técnica de coloração 

por picrosirius e HE. Análises adicionais foram realizadas para se determinar a quantidade de 

proteína presente, pela dosagem de Bradford (Bradford, 1976), nas amostras de tecido 

cicatricial que foram previamente tratadas com o peptídeo 4 e aquelas que foram tratadas com 

solução salina, seguido de avaliação quanto ao perfil eletroforético de colágeno. Para essas 

análises, o colágeno foi inicialmente extraído das amostras do tecido cicatricial, seguindo 

metodologia descrita por Rhodes e Miller (1978).  

Não foi observado diferença entre os perfis eletroforéticos das amostras de colágeno 

nos dois tipos de tratamentos. Após os diferentes tempos de avaliação, as lesões que foram 

tratadas com o peptídeo 4 apresentaram aumento significativo de deposição de colágeno em 

relação as lesões que foram tratadas apenas com solução salina. Esse achado também foi 

observado nas análises histológicas, demonstrando além de uma maior deposição de colágeno, 

uma melhor organização das fibrilas colágenas.  

Durante a fixação dos fibroblastos e seu amadurecimento fenotípico para células 

produtoras de colágeno, o processo de contração da ferida alcança a sua eficiência máxima. 

Alguns autores propuseram que a contração celular é devido aos fibroblastos 

diferenciados, os miofibroblastos (GABBIANI et al., 1971; BALBINO et al., 2005).   

Inicialmente descrito  por Gabbiani et al.  (1971), os fibroblastos  das regiões  marginais  
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começam a adquirir características funcionais semelhantes as células do músculo liso. Os 

miofibroblastos são células intermediárias entre musculares lisas e fibroblastos, encontradas 

alinhadas ao redor de depósitos da nova matriz extracelular, fazendo uniões célula a célula e 

gerando força de tensão (GABBIANI et al., 1971; MAJNO e JORIS, 1996). 

O mecanismo real pelo qual se inicia a contração da ferida é ainda controvertido, pode 

ocorrer nas bordas da lesão (ARAÚJO, 1997), ou na sua parte mais profunda, ou em ambos os 

locais (KITCHEN e YOUNG, 1998). Em curto prazo, o fechamento de uma ferida pela 

contração de suas margens é considerado insuficiente, pois resta quase sempre uma área 

central cujo fechamento é por epitelização, de modo que a cicatrização se completa como 

resultado de uma combinação de processos de contração e epitelização (MACGRATH e 

SIMON, 1983). 

Os autores que defendem que a contração depende dos miofibroblastos se baseiam na 

expressão da alfa actina da musculatura lisa, presentes em espessos feixes chamados de fibras 

de stress (GRINNELL, 1992). Essa actina é detectada a partir do sexto dia e expressa 

progressivamente até o 21º dia após a lesão. Após quatro semanas essa expressão diminui e 

essas células entram provavelmente em apoptose. Para os autores adeptos desse conceito, as 

fibras conferem ao miofibroblasto a capacidade de se contrair, conduzindo consigo as fibras 

colágenas e a soma das ações dos miofibroblastos reduz a distância entre as fibras de colágeno, 

induzindo a contração da lesão (MORRIS, 2001).  

A medida da área da lesão é um parâmetro bastante empregado, por ser de fácil 

manuseio, baixo custo e ter aplicabilidade clínica (KOMI-KURAMOCHI et al., 2005), motivo 

da   sua  utilização  neste   trabalho. Através  dessa   técnica  observamos   que  o  processo  de  

contractura   das  lesões  realizadas  no  dorso  dos animais  teve  maior intensidade nas feridas  
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tratadas com o peptídeo 4 significativamente maior que as lesões tratadas com solução salina 

quando avaliados após 3 e 14 dias do tratamento. 

É bastante provável que o peptídeo 4 tenha atuado na fase proliferativa do processo de 

reparo, que se inicia por volta do terceiro dia e persiste por duas a três semanas, resultando na 

infiltração celular, na deposição da matriz colágena, na reepitelização e na contração da lesão 

(BLANES, 2004). 

Células como os fibroblastos e as células endoteliais acumulam-se no local da lesão por 

meio de uma combinação de migração e proliferação, sendo que o estímulo que controla esses 

eventos provém de numerosas fontes, sendo o macrófago uma das fontes mais importantes, 

por liberar fatores de crescimento (YOUNG e DYSON, 1990). 

O fator de crescimento transformante ß (TGF-ß) é um polipeptídeo multifuncional 

presente em uma variedade de células, sendo especialmente abundante nas plaquetas, o qual é 

liberado nos locais da lesão tecidual. Trabalhos experimentais têm demonstrado que TGF-ß 

pode promover a cicatrização, por ser quimiotático para células inflamatórias e indutor de 

fibroblastos a produzir quantidades aumentadas de colágeno, fibronectina e proteoglicanos 

(KHALIL et al., 1989; BARTRAM e SPEER, 2004), além de inibir a produção de colagenase, 

bem como estimular a produção dos inibidores de metaloproteinases teciduais, TIMP 1 e 

TIMP 2 (OVERAL et al., 1989). 

A avaliação clínica da área das lesões após 21 dias do tratamento com o peptídeo 4 e 

com solução salina passaram de uma coloração rosada para esbranquiçada sem diferença 

significativa entre os grupos. Essa coloração é característica da última fase do processo de 

reparação  tecidual, onde  a regressão endotelial  é caracterizada  pela  diminuição de  todos  os  

elementos   celulares,   inclusive    fibroblastos,   bem  como  elementos  do   tecido    conjuntivo 
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(MODOLIN et al., 1985).  

Levando-se em conta todos os resultados obtidos é possível afirmar que o peptídeo 4 

participa ativamente das fases de reparação tecidual, estimulando a inflamação através do 

aumento da atividade de metaloproteinases e recrutamento de leucócitos para o local da lesão, 

proporcionando o desbridamento local, além de estimular fibroblastos a produzir colágeno, 

fibronectina e tenascina.  

Tendo em vista os resultados obtidos nos diferentes períodos de tratamento com o 

peptídeo 4, ao se comparar com o grupo controle, sugere-se que novas pesquisas sejam 

conduzidas no intuito de se identificar o mecanismo de ação do peptídeo 4 no processo de 

reparação cutânea. 



                                                                                                                                       Conclusões      102  
 

  

 
 
 
 
 

 
6. Conclusões 

 
 

 

Fibroblastos 
“Pense globalmente e atue localmente” 

John Lennon 
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6. Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que: 

 

 O peptídeo 4 desenhado a partir da sequência primária do Lopap estimula fibroblastos 

em cultura a produzirem moléculas de matriz extracelular de maneira significativa. 

 

 As análises bioquímicas evidenciaram que o peptídeo 4 apresenta diferenças 

significativas quando comparado ao grupo controle (solução salina) em relação a 

produção de colágeno e metaloproteinases. 

 

  As lesões realizadas no dorso dos animais que foram tratadas com o peptídeo 4, 

apresentaram melhor reparação tecidual quando avaliado clinicamente e 

histologicamente. 

 

 Os resultados obtidos fornecem subsídios para o desenvolvimento de fármacos com 

ação cicatrizante, oferecendo continuidade e abrindo novas perspectivas a esta linha de 

pesquisa que vem sendo realizada no Laboratório de Bioquímica e Biofísica do 

Instituto Butantan, criando desta forma, novos nichos de pesquisa, principalmente que 

visem obter produtos com finalidades farmacêuticas e cosméticas. 
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7.Referências 
 
 

 

Tropocolágeno 
“No fim tudo dá certo, se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim” 

Fernando Sabino 
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8.Anexos 
 
 
 

Reparação tecidual 
“A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original” 

Albert Einstein 
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8.1. Anexo I 

 



                                                                                                                                         Anexos     122  
 

  

 

8.2. Anexo II 
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