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ram os sistemas de graduação de Scarff-Bloom-
Richardson modificado por Elston (SBR modificado),
para avaliação tumoral, e o de BM, para avaliação nu-
clear. Os sistemas de graduação citológica que apre-
sentaram maior concordância foram os sistemas de
BM e BS, baseados em critérios nucleares
(anisonucleose, tamanho, mitose e cromatina). Den-
tre os sistemas de graduação citológica que apresen-
tam critérios nucleares e arquiteturais (combinados),
a classificação de Guilford demonstrou maior signifi-

cância, possivelmente pelo número maior de variáveis
utilizadas, possibilitando menor margem de erro.
Diante dos resultados demonstrados pela análise es-
tatística, constatou-se que estes métodos, neste es-
tudo, são considerados razoáveis como sistemas de
graduação citológica.
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Avaliou-se, neste estudo, a quantidade de colágeno da
derme de ratas adultas castradas e medicadas com
estrogênio, progestagênio e tamoxifeno. Estudaram-
se 45 ratas adultas, castradas, que foram divididas
em cinco grupos: Grupo I (n = 9) recebeu propilenoglicol
(placebo); Grupo II (n = 9) recebeu 250 mg de
tamoxifeno; Grupo III (n = 9) recebeu 50 mg  estrogênios
conjugados eqüinos; Grupo IV (n = 8) recebeu 2 mg de
acetato de medroxiprogesterona; Grupo V (n = 10) re-
cebeu 50 mg de estrogênios conjugados eqüinos e 2
mg de acetato de medroxiprogesterona. Os fármacos
foram diluídos em 0,5 ml de propilenoglicol e adminis-
trados diariamente, por gavagem, durante 60 dias. Após
este período, os animais foram sacrificados e retira-
ram-se fragmentos de pele do dorso, para o estudo
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histomorfométrico pelo sistema de análise digital de
imagem por computador (Imagelab - Softium). Obser-
vou-se aumento estatisticamente significante na quan-
tidade de colágeno na derme dos animais que recebe-
ram tamoxifeno, estrogênios eqüinos conjugados e
acetato de medroxiprogesterona isolados ou associa-
dos (grupos II, III, IV e V), em comparação com o grupo
controle ( I ). Concluiu-se que a terapêutica com
estrogênios e/ou progestagênios, isolados ou associa-
dos, bem como o uso de tamoxifeno, promoveu aumen-
to significante na quantidade de colágeno da derme
de ratas adultas castradas.
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