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RESUMO 
 

 

Considerando que os dados epidemiológicos apontam uma elevação 

alarmante na incidência de diabetes na população mundial, muitos estudos vêm 

sendo realizados buscando estabelecer propostas preventivas e terapêuticas para 

esta patologia e suas complicações, principalmente em relação a cicatrização de 

feridas. A maneira convencional de unir os tecidos e as margens de feridas, 

utilizando suturas pode causar problemas como fístula e formação de granulomas, 

devido a uma incompatibilidade do tecido com os materiais de sutura, deiscência 

quando os materiais de sutura absorvível mostram desintegração precoce e 

isquemia tecidual com conseqüente necrose de borda da ferida quando uma sutura 

é muito apertada. Dentre os novos meios de adesão tecidual que têm sido 

idealizados, um deles é o adesivo biológico, tendo como objetivo selar tecidos e 

feridas sem produzir qualquer tipo de trauma O adesivo cirúrgico derivado do 

veneno de serpente é um produto biológico e biodegradável que não produz reações 

adversas, não contém produtos derivados do sangue humano, portanto não favorece 

transmissão de doenças infecciosas, tem uma capacidade de bom adesivo, e pode 

ser usado como coadjuvante nos procedimentos de sutura convencional. Este 

trabalho analisou, portanto, em feridas cirúrgicas feitas no dorso de ratos Wistar 

machos de três meses de idade diabéticos e não diabéticos três materiais utilizados 

como coadjuvantes na cicatrização de feridas cirúrgicas: sutura de nylon 5.0, a cola 

de fibrina comercial Tissucol® e o adesivo cirúrgico do veneno de serpente.  Os 

animais foram eutanasiados nos períodos de três e sete dias do pós-operatório e as 

áreas das feridas foram analisadas microscopicamente através das colorações de 

Hematoxilina & Eosina e Tricrômio de Mallory. No experimento realizado 

constatamos que a reepitelização no grupo controle foi favorecida pelo material 

Tissucol®. A presença de infiltrado inflamatório mononuclear foi significativamente 

proeminente pelo uso do adesivo cirúrgico derivado do veneno de cobra. 

Adicionalmente, a proliferação vascular foi significativamente favorecida pelo uso do 

adesivo cirúrgico derivado do veneno de cobra no grupo controle aos sete dias de 

proservação. As técnicas de sutura realizadas até hoje somente para manter a 

coaptação entre as margens das feridas podem e devem ser melhoradas com o uso 

de outros materiais disponíveis a fim de acelerar as fases da cicatrização e viabilizar 

o conforto e bem estar do paciente.   

 

Palavras chave: cicatrização, diabetes mellitus, técnicas de sutura, adesivo tecidual 

de fibrina, venenos de crotalídeos. 



 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 

Histological analysis and applicability of the surgical adhesive derived from 
snake venom in wounds of diabetic animals 

 
 

Whereas epidemiological data point to an alarming increase in the incidence 
of diabetes in the world population, many studies have been conducted to establish 
preventive and therapeutic proposals for this disease and its complications, 
especially in relation to wound healing. The conventional way of joining tissue and 
wound edges, using sutures may cause problems such as fistulas and granulomas 
due to incompatibility with the materials of the fabric of suture dehiscence when the 
absorbable suture materials show premature disintegration and tissue ischemia with 
subsequent necrosis of the wound edge when a suture is too tight. Among the new 
means of tissue adhesion that have been devised, one of them is the biological 
adhesive, aiming to "paste" and injured tissues without producing any kind of trauma 
The surgical adhesive derived from snake venom is a biological product that is not 
biodegradable and produce adverse reactions, it does not contain human blood 
therefore does not favor the transmission of infectious diseases, have a good 
adhesive ability , and can be used as an adjunct to conventional suturing procedures 
. This study therefore considered in surgical wounds made in the back of male Wistar 
rats three months old diabetic and non-diabetic three materials used as adjuvants in 
the healing of surgical wounds: 5.0 nylon suture, the commercial fibrin seletante 
Tissucol® and surgical adhesive snake venom. The animals were sacrificed at three 
and seven days after surgery and wound areas were analyzed microscopically by 
staining with hematoxylin & eosin and Mallory trichrome . In the experiment we found 
that re-epithelialization in the control group was favored by the material Tissucol®. 
The presence of mononuclear cell infiltration was prominent significantly by the use 
of surgical adhesive derived from snake venom. Additionally, vascular proliferation 
was significantly enhanced by the use of surgical adhesive derived from snake 
venom in the control group at seven days of follow up. The suture techniques 
performed today only to maintain coaptation between the margins of the wounds can 
and should be improved with the use of other materials available to accelerate the 
stages of healing and facilitate the comfort and wellbeing of the patient. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Wound healing, diabetes mellitus, suture techniques, Fibrin Tissue 
Adhesive, crotalid venoms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, estudos têm contribuído para avanços tecnológicos 

favorecendo o desenvolvimento de materiais e técnicas de sutura utilizadas na área 

da saúde. Algumas destas técnicas foram direcionadas com o objetivo de tentar o 

reparo tecidual com materiais de síntese biodegradáveis e mais compatíveis com os 

tecidos vivos, uma vez que a sutura convencional com fios pode apresentar 

problemas como fístulas, granulomas, lacerações de áreas inflamadas e isquemia 

tecidual (MORANDINI; ORTIZ, 1992).  

Dentre os novos meios de adesão tecidual que têm sido idealizados, um deles 

é o adesivo biológico, tendo como objetivo selar tecidos e feridas sem produzir 

qualquer tipo de trauma (MATRAS, 1985). A cola biológica, proposta por Young e 

Medawar em 1940, pioneiros que utilizaram o coágulo de fibrina para promover 

aderências, foi uma alternativa. 

As colas biológicas também são conhecidas como adesivos tissulares, os 

quais se caracterizam como substâncias capazes de estabelecer uma ligação entre 

sua estrutura molecular e a do tecido sobre o qual são aplicados. Em geral, 

apresentam-se sob a forma de gel e sua consequente solidificação garante a 

aproximação e fixação das superfícies justapostas. Esse processo de solidificação 

varia de acordo com a estrutura molecular do adesivo, o meio sobre o qual é 

aplicado e fatores ambientais, como calor, luz e pH (TATOOLES; BRAUNWALD, 

1966; KOEHNLEIN; LEMPERLE, 1969).  

A ideia do uso de componentes do plasma, no cuidado de feridas para a 

realização da hemostasia local e auxiliar no processo de cicatrização, é remota ao 

período da Primeira Guerra Mundial (GREY, 1915). Posteriormente, Young & 

Medawar (1940) e Tarlov et al., (1943) mostraram sucesso na utilização de produtos 

plasmáticos na anastomose de nervos periféricos em animais. Entretanto, devido a 

pouca estabilidade e baixa adesão desses produtos, associados às técnicas 

cirúrgicas utilizadas na época, os resultados obtidos não foram satisfatórios. 

O descobrimento de uma substância que possa selar tecidos mais 

rapidamente seria um desenvolvimento importante, desde que esta promova 

hemostasia e adesão tecidual sólida e rápida, seja impermeável, com consistência 
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elástica sem alterar as características do tecido sobre o qual é aplicado. A sua 

conservação, esterilização e manuseio têm que ser de fácil compreendimento, além 

de ser desprovido de efeito tóxico, carcinogênico, alergênico e deletério 

(TATOOLES; BRAUNWALD, 1966; COOPER; FALB, 1968; MORANDINI; ORTIZ, 

1992).  

No mercado podemos encontrar hoje diversos tipos de cola de fibrina, as que 

possuem produtos derivados do sangue humano como seus componentes, mas têm 

sido restringidas a sua utilização devido ao risco de transmissão de doenças. Por 

esses efeitos adversos, no final dos anos 1980, um grupo de pesquisadores do 

Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP), da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-Botucatu) tiveram a idéia de 

substituir o fibrinogênio humano por fibrinogênio bubalino e a trombina bovina por 

uma fração trombina-like do veneno de sepente, sendo capaz então de transformar 

fibrinogênio em fibrina. Fração esta realizada pela primeira vez por Nahas et al. em 

1964 e isolada e caracterizada por Raw et al. em 1986. Esta substituição é possível 

porque a trombina bovina, não é específica para o fibrinogênio humano, e a fração 

de trombina-like atua na molécula de fibrinogênio semelhante a trombina humana, 

formando assim uma rede (THOMAZINI-SANTOS et al., 2001). 

Diante da gama de opções de materiais utilizados para a coaptação de feridas 

cirurgicas disponíveis no mercado, baseados em diversos estudos a respeito da 

viabilidade e aceitação desses materiais, decidimos testar alguns deles tanto em 

grupo experimental Wild type quanto em um grupo diabético, já que ainda não há 

relatos na literatura de testes envolvendo essa peculiaridade. Sabe-se que o 

diabetes retarda o fechamento e a contração da ferida cirurgica, atua negativamente 

sobre os granulócitos, sobre a quimiotaxia dos leucócitos e macrófagos, interfere no 

metabolismo do colágeno, nas células vermelhas do sangue, e nas características 

biomecânicas da ferida (ROSENBERG, 1990; EKMEKTZOGLOU e ZOGRAFOS, 

2006), sendo, portanto uma característica impar para nosso estudo que analisou o 

reparo tecidual mediante a utilização de três tipos de “seladores”, sutura de nylon 5-

0 (sutura), cola de fibirna comercial Tissucol® (Tissucol) e adesivo cirúrgico derivado 

veneno de serpente (adesivo). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

 

Qualquer forma de injúria (física, química ou biológica) desencadeia uma 

complexa série de processos estritamente organizados e temporariamente 

concomitantes objetivando restaurar a integridade do tecido envolvido (cicatrização). 

Os processos reparadores são mais comumente demonstrados na pele (SINGER, 

1999); contudo padrões de eventos bioquímicos e celulares ocorrem em 

praticamente todos os outros tecidos (HACKAM; FORD, 2002). 

A resposta de cicatrização depende primariamente do tipo de tecido envolvido 

e da natureza do tecido lesado. A regeneração ocorrerá quando a restituição 

acontece por meio de tecido sem distinção estrutural e funcional do tecido de 

origem. Entretanto, quando a integridade tecidual for restabelecida primariamente 

por meio da formação de tecido de cicatrização fibroso, o processo de reparo terá 

ocorrido. O reparo por cicatrização é a versão do corpo para os pontos de solda e o 

tecido de substituição é grosseiro e com menor quantidade de células quando 

comparado ao tecido de origem. Com exceção do tecido ósseo e do fígado, a 

ruptura do tecido resulta em reparo ao invés de regeneração (MILORO, 2008).  

Clark (1993) dividiu o reparo em três fases: (1) inflamatória, (2) proliferativa 

em que ocorre a formação de tecido de granulação com deposição de matriz 

extracelular e (3) fase de remodelação (FAZIO; ZITELLI; GOSLEN, 2000; MILORO, 

2008). Estas não são mutuamente excludentes, mas sobrepostas no tempo, o 

reparo completo de tecidos resulta de alternâncias sucessivas de reações 

anabólicas e catabólicas que têm os leucócitos como um de seus mais importantes 

protagonistas (CLARK, 1993; BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005).  

Na divisão do processo de reparo em três fases, são considerados, 

prioritariamente, os aspectos macroscópicos e histológicos predominantes em cada 

uma delas. Nesse aspecto de visão e descrição do processo, torna-se secundário o 

fato de que as características assumidas pela lesão, ao longo de sua evolução, 

resultam da sucessão ou sobreposição de eventos celulares e tissulares resultantes 

da ativação celular por mediadores químicos (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 
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2.1.1 Fase Inflamatória 

 

A fase inflamatória ocorre previamente à resposta do organismo e dura 

usualmente nos humanos de 3 a 5 dias (MILORO, 2008). Em alguns casos, ocorre 

ruptura de vasos sanguíneos e o extravasamento de seus constituintes. Os eventos 

iniciais do processo de reparo estão, nos primeiros momentos, voltados para o 

tamponamento desses vasos. Quase concomitante ao estímulo lesivo, e devido à 

influência nervosa (descargas adrenérgicas) e ação de mediadores oriundos da 

degranulação de mastócitos, ocorre vasoconstrição como primeira resposta 

(BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005).  

A vasoconstrição é a resposta tecidual espontânea para estancar a 

hemorragia. O trauma tecidual e hemorragia local ativam o fator XII (fator de 

Hageman), o qual inicia vários efeitos cascata do processo de cicatrização incluindo 

o complemento, o plasminogênio, cininas, e sistemas coagulantes. As plaquetas 

circulantes (trombócitos) agregam-se rapidamente no local da lesão aderindo-se 

umas às outras e ao colágeno exposto da região subendotelial dos vasos 

sanguíneos para formar uma agregação plaquetária primaria organizada no interior 

de uma matriz fibrosa (MILORO, 2008). O resultado dessa sequência é a formação 

de um trombo rico em plaquetas, que provisoriamente tampona a lesão endotelial 

(LEFKOVITS et al., 1995). Esse trombo rico em plaquetas (trombo branco) é 

rapidamente infiltrado pela fibrina, transformando-se em um trombo fibrinoso. Logo 

após, os eritrócitos são capturados por essa rede fibrinosa e forma-se então o 

trombo vermelho, principal responsável pela oclusão do vaso sanguíneo rompido 

(DAVIES, 1990). Este, além de limitar a perpetuação da perda de constituintes 

circulatórios para os interstícios celulares, fornece uma matriz preliminar, que 

alicerçará a migração das células responsáveis pelo desencadeamento do processo 

de reparo (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). Adicionalmente o coágulo serve como 

um reservatório de citocinas e fatores de crescimento (MILORO, 2008).  

A plaqueta ativada aumenta a ação da protrombinase, que promove maior 

produção da trombina, a partir da protrombina, criando assim, condições para a 

amplificação da adesão plaquetária. O adenosina difosfato (ADP) liberado das 

hemácias e grânulos densos das próprias plaquetas é outro elemento amplificador 

da agregação das plaquetas (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 
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As plaquetas ativadas liberam fatores de crescimento como o fator de 

crescimento transformador-β (TGF-β) e o fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), quimiocinas como o peptídeo III de ativação do tecido conjuntivo (CTAPIII) 

e outras proteínas como fibrinogênio, fibronectina e tromboplastina que são 

encontradas em seus grânulos. A interação das proteínas dos grânulos plaquetários 

com proteínas da matriz extracelular somados à massa de corpos plaquetários 

agregados, ao se estabilizarem, formam uma matriz provisória. Esta se torna mais 

consistente à medida que a fibrina se polimeriza pelas vias intrínseca ou extrínseca 

da coagulação (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

Com a hemostasia controlada, a vasoconstrição reativa é substituída por um 

período mais persistente de vasodilatação mediado por histamina, prostaglandinas, 

cininas e leucotrienos. O aumento da permeabilidade vascular permite que o plasma 

sanguíneo e outros mediadores celulares de cicatrização atravessem as paredes 

dos vasos por diapedese e ocupem o espaço extravascular. Manifestações clínicas 

correspondentes incluem edema, vermelhidão, calor e dor. As citocinas liberadas na 

lesão produzem sinais quimiotáticos que recrutam sequencialmente os neutrófilos e 

monócitos para o local da ferida (MILORO, 2008). Os neutrófilos oriundos da 

circulação são as primeiras células a alcançarem a região inflamada, sendo os tipos 

celulares predominantes entre o primeiro e segundo dias (BALBINO; PEREIRA; 

CURI, 2005). 

Os neutrófilos, leucócitos com curto período de vida, inundam o local com 

proteases e citocinas que ajudam a eliminar bactérias da lesão, tecido sem 

vitalidade, e componentes degradados da matriz. A atividade e migração dos 

neutrófilos dos vasos sanguíneos para a ferida é mediada pela ligação a selectinas 

superexpressas de endotélio ativado e é acentuada por anticorpos (opsonina) 

infiltrando-se na lesão a partir dos vasos alterados (WERNER; GROSE, 2003, 

ISAAC et al., 2010). A menos que a lesão esteja extremamente infectada, a 

infiltração de neutrófilos irá cessar em poucos dias (WERNER; GROSE, 2003). 

O tecido lesado terá sua fisiologia alterada por IL-1 (interleucina-1) e TNF-α 

(Fator de Necrose Tumoral-α), ambos secretados por macrófagos e pelo próprio 

endotélio, sendo que a primeira citocina também é expressa por queratinócitos. 

Porém, ao saírem do vaso sanguíneo os polimorfonucleares migrarão em resposta a 

elementos do sistema complemento (C3a e C5a), da degranulação das plaquetas, 



24  Revisão de Literatura 

 

produtos bacterianos e IL-8 (interleucina-8), produzida por macrófagos e fibroblastos 

(ISAAC et al., 2010). 

As próximas células que surgem na região são os macrófagos derivados de 

monócitos (segundo ao quinto dia) que, ao contrário do papel desempenhado pelos 

neutrófilos, é o elemento mais crítico na indução do processo de reparo (Di PIETRO, 

1995). Os monócitos se infiltrarão em resposta a estímulos semelhante aos dos 

neutrófilos, e se diferenciarão em macrófagos sob o estímulo de substâncias como o 

IFN-γ (interferon-γ), de modo a aumentar a síntese proteica, seu tamanho celular, o 

aparelho de Golgi e o número de lisossomos, microtúbulos e microfilamentos (ISAAC 

et al., 2010). A deposição de macrófagos no local da lesão começa a aumentar no 

momento em que a quantidade de neutrófilos diminui (MILORO, 2008). Além de 

auxiliar os neutrófilos na eliminação de microrganismos pela fagocitose, após 

fagocitá-los e processá-los nos fagossomas, apresentam seus peptídios via 

complexo maior de histocompatibilidade (MHC) às células T auxiliares (RICHES, 

1996; DI PIETRO, 1995). Desta forma, a fagocitose destas células atua como elo 

entre o sistema imune inato e o adaptativo. Além disso, é a célula mais eficiente na 

eliminação de fragmentos teciduais inclusive removendo pela fagocitose os 

neutrófilos que perderam função (NEWMAN et al., 1992) ou seja dão continuidade à 

limpeza por microdebridação iniciada pelos neutrófilos (MILORO, 2008). 

Além da função de eliminar microrganismos, os macrófagos também servem 

como fonte primária de mediadores da cicatrização. Tendo sido ativados os 

macrófagos liberam uma bateria de fatores de crescimento e citocinas (TGF-α, TGF-

β1, PDGF, fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-I e II), TNF-α e IL-1) no 

local da lesão, amplificando ainda mais e perpetuando o tempo de duração da ação 

dos mediadores liberados previamente pelas plaquetas degranuladas e neutrófilos 

(MCCARTNEY-FRANCIS; WAHL, 2001).  

Os macrófagos, juntamente com os neutrófilos, removerão partículas 

estranhas, bactérias e tecido morto do leito da ferida, sendo que a ação 

antimicrobiana dos polimorfonucleares é pela produção de radicais livres de oxigênio 

e, a dos macrófagos, é pela síntese aumentada de NO (óxido nítrico), que reage 

com peróxidos e gera um agente ainda mais potente do que o primeiro. Nesta fase 

do processo de cicatrização, o NO também age na vasodilatação e no aumento da 

permeabilidade vascular, sendo majoritariamente produzido por enzimas 

intracelulares presentes em todos os tecidos (NOSi/ NO-sintase induzida). A síntese 
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dessas enzimas é estimulada principalmente por IL-1, TNF-α e IFN-γ, e inibida por 

TGF-β (ISAAC et al., 2010) 

Os macrófagos influenciam todas as fases do processo de cicatrização da 

lesão regulando a remodelação tecidual local através de enzimas proteolíticas (isto 

é, metaloproteinases (MMPs) e colagenases da matriz), induzindo a formação de 

uma nova matriz extracelular, e modulando a angiogênese e fibroplastia por meio da 

produção local de citocinas como trombospondina-1 e IL-1β, ou seja, ainda que o 

número e a atividade dos macrófagos diminuam até o quinto dia após o trauma, 

estes continuam a modular os processos de cicatrização da lesão até que o reparo 

esteja completo (MILORO, 2008).  

 

2.1.2 Fase Proliferativa 

 

Com a presença local de macrófagos e a produção e liberação dos 

mediadores químicos produzidos por eles, a migração e ativação de fibroblastos é 

intensificada. Essas células são os principais componentes do tecido de granulação 

e após a influência dos fatores de crescimento e demais mediadores, derivados 

principalmente (mas não exclusivamente) dos macrófagos, são ativadas e migram 

das margens da ferida para o seu centro (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

Iniciando-se aproximadamente no terceiro dia após o trauma e durando três 

semanas, a fase proliferativa é caracterizada pela formação de tecido de granulação 

contendo células inflamatórias, fibroblastos e vasos sanguíneos neoformados em 

uma matriz de colágeno frouxa. Um primeiro passo essencial ao estabelecimento de 

uma microcirculação local para o suprimento de oxigênio e nutrientes necessários 

para suprir as requisições metabólicas elevadas do tecido em regeneração. Além da 

ação direta de fatores de crescimento como fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), fator de crescimento fibroblástico 2 (FGF-2) e TNF-β sobre as células da 

vasculatura, a indução da angiogênese é, em parte, creditada à baixa tensão de 

oxigênio característica que ocorre no centro de uma ferida (KNIGHTON; SILVER; 

HUNT, 1981, MILORO, 2008).  

De forma concomitante à angiogênese, fibroblastos formadores de matriz 

migram para a lesão em resposta às citocinas e fatores de crescimento liberados 

pelas células inflamatórias e pelo tecido lesado. Os fibroblastos ativados começam a 

sintetizar uma nova matriz extracelular (MEC) e colágeno imaturo (colágeno tipo III). 
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Esse arcabouço de fibras colágenas imaturas serve para dar suporte aos novos 

vasos sanguíneos (MILORO, 2008). 

Com o aumento do número de fibroblastos ativados para a produção de 

colágeno no local, a matriz extracelular começa a ser substituída por um tecido 

conjuntivo mais forte e mais elástico. Este processo é denominado de fibroplasia e 

com ele se inicia a formação do tecido de granulação (por volta do quarto dia) 

(GUIDUGLI-NETO, 1987). Este tecido é edematoso e caracterizado pela presença 

de muitos espaços vazios, devido à imaturidade dos vasos, os quais são 

extremamente exudativos e sangram com facilidade. 

Todo processo lesivo promove a perda de massa de tecido. O leito de uma 

ferida aberta necessita ser preenchido e para isto são operadas duas estratégias 

diferentes. Na primeira, a própria natureza anatômica da ferida proporciona um 

estímulo para a migração e proliferação das células (fibroblastos, células epiteliais e 

queratinócitos) a partir das suas margens, por um fenômeno denominado de “efeitos 

de vizinhança livre” (MONTESANO; ORCI, 1988), as células basais próximas à 

região da ferida, ao perderem a interação com as células adjacentes, são ativadas, 

adquirem propriedades mitóticas e proliferam em direção ao centro da lesão. Na 

segunda, mesmo quando o espaço da lesão está preenchido por tecido de 

granulação, as margens se movem uma em direção à outra, como se houvesse uma 

força de tração invisível (PEACOCK, 1984). Isto ocorre devido à diferenciação de 

alguns fibroblastos das margens da ferida para miofibroblastos, ou seja, para 

fibroblastos com capacidade contrátil (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

Portanto, a reepitelização é facilitada pelo tecido conjuntivo subjacente, o qual 

se contrai em tamanho para puxar as margens da lesão em direção uma à outra. A 

extensão da contração da lesão depende da profundidade da lesão e de sua 

localização (MILORO, 2008).  

À medida que a região da lesão vai sendo coberta pelas células epiteliais é 

acionado o mecanismo de “inibição por contato”. As células voltam a apresentar o 

fenótipo original, a membrana basal é refeita e os hemidesmossomos e 

desmossomos são reconstituídos. Ao final desta etapa, o leito da ferida está 

totalmente preenchido pelo tecido de granulação, a circulação é restabelecida pela 

neovascularização e a rede linfática passa a regenerar-se. Lentamente, o tecido de 

granulação é enriquecido com mais fibras colágenas o que começa a dar à região 
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lesada a aparência de cicatriz devido ao acúmulo de massa fibrosa (GUIDUGLI-

NETO, 1987). 

 

2.1.3 Fase de Remodelação 

 

Por volta do décimo dia, o leito da ferida está totalmente preenchido pelo 

tecido de granulação (GUIDUGLI-NETO, 1987). A fase proliferativa é 

progressivamente substituída por um extenso período de remodelação e 

fortalecimento do tecido cicatricial imaturo. A fase de remodelação, também 

chamada de fase de maturação, pode durar diversos anos e envolve um minucioso e 

organizado equilíbrio entre degradação e formação de matriz. Logo que a demanda 

metabólica da lesão em processo de cicatrização diminui, a alta rede de capilares 

começa a regredir. Sob a influência de citocinas e fatores de crescimento, a matriz 

de colágeno é continuamente degradada, resintetizada, reorganizada, e 

reestabilizada (MILORO, 2008). Nesta etapa, surgem as primeiras fibras de 

colágeno tipo I o qual é mais resistente e maduro em substituição ao colágeno tipo 

III depositado durante a fase de proliferação (CLARK; HENSON, 1988).  

Com a evolução do processo, acentua-se a deposição de colágeno tipo I e a 

maioria das células desaparecem (observa-se a apoptose de fibroblastos e células 

endoteliais) formando finalmente a cicatriz. 

O processo de remodelação da cicatriz envolve etapas sucessivas de 

produção, digestão e orientação das fibrilas de colágeno. A deposição de colágeno é 

feita a princípio de maneira aleatória tendo como orientação a organização da 

fibronectina e dependente da natureza e direção das tensões aplicadas ao tecido. 

Essas fibras são subseqüentemente digeridas pela colagenase, resintetizadas, 

rearranjadas de acordo com a organização das fibras do tecido conjuntivo adjacente 

e lateralmente ligadas por ligações covalentes. Essas ligações são formadas entre 

moléculas de tropocolágeno no âmbito da fibrila e entre as próprias fibrilas. 

Repetições sucessivas da lise, ressíntese, redirecionamento e religação formam 

fibras maiores de colágeno e resultam numa configuração mais regular da cicatriz 

(CLARK, 1985). Gradativamente os feixes de fibras colágenas tornam-se mais 

espessos, resultando em uma configuração mais regular, que está diretamente 

relacionada às forças mecânicas as quais o tecido está sujeito durante a atividade 
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normal. Assim, a lesão torna-se mais resistente após o colágeno ter sofrido 

maturação (OLIVEIRA, 2008). 

 Os linfócitos não somente são efetores imunes, mas também, produtores de 

fatores de crescimento (BLOTNIK et al., 1994). De forma notável, nesta etapa, eles 

são atraídos para a região da ferida em igual número que os monócitos e, a partir do 

décimo quarto dia, são os leucócitos que predominam na região (BLOTNIK et al., 

1994). É consenso atualmente, que a resolução completa de uma ferida, somente 

pode ser considerada depois de concluída a maturação e remodelação da matriz 

extracelular. Este processo ocorre lentamente levando muitos meses ou às vezes 

anos e, mesmo assim, uma cicatriz cutânea completamente madura possui apenas 

70% da resistência da pele normal (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

Ao final desta etapa, os anexos da pele, como folículos pilosos e glândulas 

sofrem regeneração limitada e a coloração da cicatriz permanece pálida, pois a 

regeneração dos melanócitos é deficiente (JOHNSTON, 1990) e as cicatrizes são 

hipo-vascularizadas devido ao desaparecimento dos neocapilares. 

 

 

2.2 FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO 

 

Na sua essência a lesão representa a ruptura extrema do microambiente 

celular. A restauração das condições internas ou homeostasia a nível celular é um 

evento constante da resposta de cicatrização (MILORO, 2008). Uma variedade de 

fatores locais e sistêmicos pode impedir a cicatrização como:  

 

2.2.1 Trauma Tecidual 

 

A diminuição do trauma cirúrgico dos tecidos contribui para uma cicatrização 

mais rápida e deve ser a principal consideração em cada estágio do procedimento 

cirúrgico, desde a realização da incisão até a sutura da lesão. Planejada 

adequadamente, a incisão é apenas extensa o suficiente para permitir a total 

exposição e espaço cirúrgico adequado. A incisão deve ser feita com um movimento 

firme e bem definido e com pressão aplicada uniformemente. A divulsão tecidual 

deve ser delicada e afastadores colocados cuidadosamente reduzem ainda mais a 

injúria tecidual. Suturas são úteis para manter as margens teciduais unidas até que a 
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lesão tenha cicatrizado o suficiente, mas essas devem ser usadas criteriosamente, 

pois elas podem aumentar o risco de infecção e são capazes de estrangular os 

tecidos quando realizadas com muita força, impedindo uma nutrição e oxigenação 

satisfatórias (MILORO, 2008) 

Uma ferida em área com alta mobilidade é propensa à inflamação crônica 

devido à perturbação repetitiva dos novos capilares, depósitos de colágeno e 

fragilidade do novo epitélio. Inversamente, a completa imobilização da área ferida 

pode levar a um arranjo desorganizado do novo colágeno dentro da ferida, que 

diminui a força de tensão resultante (KNOTTENBELT, 2003). 

 

2.2.2 Imunodeficiência 

 

A resposta imunológica orienta a resposta de cicatrização e protege a ferida 

contra infecção. Na ausência de uma resposta imunológica adequada, as 

consequências cirúrgicas são frequentemente comprometidas.  

Das pessoas com resposta imunológica afetada destacam-se as infectadas 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), pacientes submetidos à terapia 

imunossupressora e aqueles que estão ingerindo altas doses de esteróides por 

tempo indeterminado (BURNS; PIEPER, 2000). 

Davis e colaboradores (1999) constataram que pacientes infectados com HIV 

com contagem de linfócitos T CD4 menor que 50 células/mm3 estão em risco 

significativo de cicatrização prejudicada da ferida.  

Alguns medicamentos podem interferir na cicatrização de feridas, produzindo 

efeitos negativos sobre a pele, tornando-a mais suscetível ao surgimento de lesões 

e outras patologias cutâneas (FREITAS et al., 2011). 

O uso de esteróides, como a prednisona, é um exemplo típico de como a 

supressão do processo inflamatório original pode aumentar as complicações durante 

a cicatrização da ferida. Corticosteróides exógenos diminuem a atividade da prolil 

oxidade e lisil oxidase, reduzindo, portanto, a fibroplasia, formação de colágeno, e 

neoformação vascular. Os fibroblastos alcançam o local da ferida de modo mais 

lento e a resistência da ferida é reduzida em até 30%. A reepitelização e contração 

da ferida também são prejudicadas. Os efeitos inibitórios dos glicocorticóides podem 

ser atenuados, em parte, pela administração de vitamina A simultaneamente 

(ANSTEAD, 1998, MILORO, 2008). 
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A maioria dos agentes antineoplásicos exerce seus efeitos citotóxicos pela 

interferência na produção de RNA e DNA. A redução na síntese de proteína ou 

divisão celular prejudica a proliferação de fibroblastos e formação de colágenos. A 

neutropenia concomitante predispõe a infecção da ferida devido ao prolongamento 

da fase inflamatória da cicatrização da lesão. Por seus efeitos deletérios na 

cicatrização da ferida, a administração de drogas antineoplásicas deve ser restrita, 

quando possível, até o momento em que o potencial para as complicações na 

cicatrização tenha passado (MILORO, 2008). 

 

2.2.3 Idade 

 

De modo geral a cicatrização de feridas é mais rápida em jovens e mais 

prolongada em idosos. O declínio da resposta de cicatrização resulta da redução do 

metabolismo tecidual com o envelhecimento, o qual pode, por si só, ser uma 

manifestação da redução da eficiência circulatória. Os principais componentes para 

a resposta de cicatrização na pele ou mucosa envelhecida são deficientes ou 

danificados por injúrias progressivas (REED; KOIKE; PUOLAKKAINEN, 2003). 

Como resultado, os radicais livres oxidantes continuam a se acumular e são 

prejudiciais para as enzimas dérmicas responsáveis pela integridade da composição 

do tecido cutâneo ou da mucosa.  

O fornecimento vascular regional pode estar sujeito à deterioração extrínseca 

e descompensação devido à doença sistêmica, resultando uma pobre capacidade 

de perfusão e com isso a resposta inflamatória local fica comprometida (FENSKE; 

LOBER, 1986; SILVA; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). Além disso, com o avanço 

da idade a pele torna-se delgada, enrugada, pela diminuição da produção de 

colágeno, através da consequente diminuição da quantidade de fibroblastos (SILVA; 

FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 

 

2.2.4 Nutrição 

 

A nutrição adequada é importante para o reparo normal (BADWAL; BENNET, 

2003). Em pacientes malnutridos, a fibroplasia é demorada, a angiogênese é 

reduzida e a cicatrização e remodelação da ferida são prolongadas.  
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Uma dieta proteica tem recebido especial ênfase com respeito à cicatrização. 

Estudos têm demonstrado que a falta de proteínas, antes da ocorrência do 

ferimento, propicia a formação de reações teciduais menos exuberantes do que 

quando a depleção ocorre após o ferimento (NETO, 2003). Aminoácidos são críticos 

para a cicatrização da ferida como metionina e glutamina tendo importante função. 

Metionina parece ser o aminoácido principal na cicatrização da ferida. Esse 

aminoácido é convertido em cisteína, que possui uma função vital nas fases 

inflamatória, proliferativa e de remodelação do processo de cicatrização da ferida 

(COLLINS, 2001; CARTWRIGHT, 2002).  

Como parte do processo de melhoria transoperatória, pacientes malnutridos 

podem ser alimentados com soluções enriquecidas com aminoácidos como 

glutamina para promover melhoria da estrutura e função da mucosa e aumentar a 

cinética de nitrogênio em todo o corpo. A ausência de aminoácidos essenciais 

obviamente impedirá o reparo normal, mas o inverso não é necessariamente 

verdadeiro. Enquanto a ingestão de uma quantidade mínima de proteína é 

importante para a cicatrização, uma dieta rica em proteína não reduz o tempo 

necessário para a cicatrização (CARTWRIGHT, 2002).  

Diversas vitaminas e minerais possuem uma função significativa no processo 

de cicatrização da ferida (AYELLO; THOMAS; LITCHFORD, 1999). A vitamina A 

estimula a fibroplasia, ligação cruzada de colágeno e epitelização e estimulará estes 

processos na cicatrização da ferida prejudicada por esteróides.  

As vitaminas do complexo B e o cobalto são cofatores essenciais à formação 

de anticorpos, na função dos leucócitos e resistência as bactérias. A vitamina C 

(ácido ascórbico) é essencial para a síntese de colágeno e também é necessária 

para a produção de N-acetil galactosamina, um componente de matriz e tecido de 

granulação. Deficiências de vitamina C diminuem a resistência da ferida à tensão e 

atrasam a cicatrização da lesão (HALLORAN; SLAVIN, 2002). Defesas 

antibacterianas locais também são prejudicadas porque o ácido ascórbico é 

necessário para a produção de superóxidos neutrofílicos (MILORO, 2008).  

O magnésio é necessário para a síntese de proteínas e a deficiência do zinco 

dificulta a função das MMPs, que são essenciais para o colágeno e fase de 

remodelação (HALLORAN; SLAVIN, 2002). O cobre é essencial para a ligação 

covalente e cruzado do colágeno, enquanto o cálcio é necessário para o 

funcionamento normal da colagenase granulocítica e outras colagenases no 
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ambiente da ferida; deficiência de zinco retarda tanto a fibroplasia quanto a 

reepitelização, pois as células migram normalmente, mas não sofrem mitose 

(TENGRUP; AHONEN; ZEDERFELDT, 1980). Numerosas enzimas são 

dependentes de zinco, particularmente DNA polimerase e transcriptase reversa. Por 

outro lado, níveis de zinco excessivos podem exercer um efeito destrutivo na 

cicatrização inibindo a migração de macrófagos e interferindo na ligação cruzada de 

colágeno (MILORO, 2008).  

Baixos níveis séricos de minerais, incluindo o magnésio, cobre, ferro e zinco, 

afetam a síntese de colágeno (SCHOLL; LANGKAMP-HENKEN, 2001). 

 

 

2.3 DIABETES MELLITUS 

 

Dentre os fatores sistêmicos que prejudicam o processo de cicatrização 

destaca-se o diabetes mellitus.  

O diabetes mellitus é uma doença crônica sistêmica decorrente de uma 

deficiência relativa ou absoluta de insulina, que compromete o metabolismo de 

carboidratos, gorduras e proteínas. Esse comprometimento metabólico é causado 

pela hiperglicemia resultante da ausência de secreção de insulina ou da resistência 

a sua ação nos tecidos (PÖPPL; GAONZÁLEZ, 2005; PINTO et al., 2009). 

O diabetes mellitus é um problema de saúde pública mundial. Estima-se que 

existam mais de 150 milhões de pessoas com diabetes no mundo, sendo que 

projeções da Organização Mundial de Saúde para 2025 sugerem que esse número 

possa chegar a 300 milhões (OMS, 2001). 

As diretrizes para tratamento e acompanhamento do diabetes mellitus, 

recentemente lançadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, apontam dados 

epidemiológicos que demonstram aumento de 5 a 6 vezes na população diabética 

nos últimos 17 anos, estimando-se cerca de 8 milhões de pessoas portadoras de 

diabetes no Brasil (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 

O surgimento de uma ferida em um organismo desencadeia uma cascata de 

reações celulares e bioquímicas com objetivo de reparar o tecido lesionado. Em 

pacientes diabéticos, este reparo é lentificado. Vários mecanismos são apontados 

como fatores importantes na diminuição do processo de cicatrização, entre eles, a 

produção excessiva de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), diminuição do Óxido 
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Nítrico (NO), diminuição da resposta aos fatores de crescimento e das proteínas da 

via de sinalização da insulina (BREM; TOMIC-CANIC, 2007; KOLLURU; BIR; KEVIL, 

2012). 

A presença da disfunção endotelial, caracterizada pela incapacidade das 

artérias e arteríolas em desempenhar suas funções na regulação do tônus vascular, 

em resposta a um estímulo apropriado, leva a um microambiente isquêmico. Esta 

disfunção está associada com a diminuição da biodisponibilidade do NO, pela 

diminuição da produção pelo endotélio e/ou aumentada inativação do NO por ROS 

(KANETO et al., 2010). A excessiva produção de ROS em pacientes diabéticos é um 

fator primário que contribui para deficiências de cicatrização de feridas.  

Estudo demonstrou que a cicatrização de feridas e a angiogênese são 

prejudicadas pela redução de NO dependente de NOS induzível (iNOS), que 

também interfere na expressão de alguns fatores de crescimento (KANETO et al., 

2010). Outro aspecto importante é que o Óxido Nítrico Endotelial (eNOS) é capaz de 

ativar a mobilização de Derivados Endoteliais de Células Progenitoras da Medula 

Óssea (EPCs) para o leito da ferida. Estas células desempenham uma função 

importante no processo de neovascularização (GALLAGHER et al., 2007).  

Além disso, o rompimento do equilíbrio normal das MMPs e dos Inibidores 

Teciduais da Metaloproteinases (TIMPs) também contribui para o retardo da 

cicatrização em diabéticos (MARTINS; CALEY; O’TOOLE, 2013). Dois tipos de 

MMPs, a 9 e a 2, foram descritas como aumentadas em feridas, ao passo que há 

diminuição relativa de TIMPs (GALLAGHER et al., 2007). O aumento da expressão 

do Fator de Necrose Tumoral α (TNFα) pode reduzir a produção de TIMPs por 

fibroblastos, contribuindo potencialmente pela elevada atividade proteolítica nessa 

situação. As TIMPs também são responsáveis por estimular o crescimento de uma 

variedade de tipos de células, incluindo queratinócitos e células epiteliais 

(KOLLURU; BIR; KEVIL, 2012; MARTINS; CALEY; O’TOOLE, 2013). 

Também, é descrita a diminuição da expressão do TGF-β1, um potente 

modulador da atividade da colagenase e da secreção de TIMPs. O TGF-β1 também 

é capaz de estimular a apoptose de células epiteliais e fibroblastos, processo 

importante na retração da ferida, de modo que a falta deste fator de crescimento 

leva ao retardo da cicatrização (KANETO et al., 2010; MARTINS; CALEY; O’TOOLE, 

2013). 



34  Revisão de Literatura 

 

Outra via envolvida neste processo é a da sinalização da insulina, expressa 

na pele intacta de animais, sendo que, com o estímulo exógeno de insulina, ocorre a 

ativação de proteínas. Estudo recente identificou que as proteínas envolvidas na via 

de sinalização de insulina na ferida cutânea de animais diabéticos estão diminuídas 

em relação aos animais saudáveis. No entanto, quando a ferida é tratada com um 

creme tópico enriquecido com insulina ocorre uma aceleração do processo 

cicatricial, com recuperação da atividade das proteínas da via de sinalização de 

insulina. Proteínas envolvidas no início da cascata de sinalização da insulina, ou 

seja, Receptor de Insulina (IR), Substrato 1 e 2 do Receptor de Insulina (IRS-1/2), e 

a Serina/Treonina Quinase AKT, estão aumentadas no tecido cicatricial tratado com 

o creme, em comparação com os animais que não receberam o tratamento, de 

acordo com o estudo (LIMA et al., 2012). A ativação da AKT é um passo importante 

para a liberação de Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) em feridas 

cutâneas, por meio de um mecanismo pós-transcricional em queratinócitos(GOREN 

et al., 2009).  

Portanto, o aumento desta via de sinalização, observado após o tratamento 

com o creme de insulina, contribui para a cicatização cutânea. O estímulo com a 

insulina tópica é também capaz de ativar a Proteína Quinase com Atividade 

Mitogênica (ERK). Através da fosforilação das Proteinas Quinases Ativadas por 

Mitógenos (MAPquinase), a ERK ativada se transloca para o núcleo onde catalisa a 

fosforilação de fatores de transcrição, o que leva à proliferação celular ou 

diferenciação. A ERK é essencial para as vias de sinalização migratórias de 

queratinócitos (BOULTON et al., 1991). Em estudo observou-se melhora na 

secreção dos fatores de crescimento como VEGF, demonstrando uma inter-relação 

(cross-talk) da via de sinalização da insulina e os fatores de crescimento (LIMA et al., 

2012). 

Diversos estudos tem demonstrado que a maior incidência de infecção na 

ferida associada a diabéticos tem menos associação ao fato de serem diabéticos e 

sim devido à hiperglicemia. Em outras palavras, o risco de problemas de cicatrização 

da ferida em um paciente diabético bem controlado pode não ser maior do que o 

risco em um paciente não diabético. A hiperglicemia tecidual interfere em cada 

aspecto da cicatrização da ferida prejudicando o sistema imunológico incluindo a 

função linfocítica e neutrofílica, quimiotaxia e fagocitose (GOODSON; HUNT, 1984, 

MILORO, 2008). 
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A glicemia descontrolada afeta a permeabilidade das hemáceas e prejudica o 

fluxo sanguíneo dos pequenos vasos na superfície da ferida. A liberação de oxigênio 

pela hemoglobina é prejudicada, resultando na deficiência de oxigênio e nutrientes 

na ferida em processo de cicatrização. A isquemia da ferida e recrutamento 

prejudicado de células pelo resultado da doença obliterante de pequenos vasos, 

tornam a lesão vulnerável a infecções bacterianas e fúngicas (MILORO, 2008).  

Estes dados reforçam a importância de estudos básicos que possam 

contribuir para a prevenção e tratamento do diabetes mellitus. Dentre os modelos 

experimentais de diabetes que contribuem para estes avanços, encontra-se a 

aplicação de aloxana cuja administração intravenosa destrói seletivamente as 

células β pancreáticas, sendo captadas rapidamente pelos transportadores de 

glicose (GLUT2) e causando formação de radicais livres após uma série de reações 

que culminam com a lesão celular (MALAISSE et al., 1982; LENZEN, 2008). 

A aloxana proporciona discreta redução glicêmica cerca de 30 minutos após 

sua injeção, como resultado de estimulação da secreção de insulina e consequente 

aumento da insulinemia. Contudo, após 60 minutos da injeção ocorre hiperglicemia 

decorrente de decréscimo da insulinemia persistindo nas próximas 4 horas, 

ocorrendo nessa fase às primeiras alterações morfológicas das células β, como 

dilatação do reticulo endoplasmático rugoso e das mitocôndrias, além de diminuição 

do complexo de Golgi, dos grânulos e do conteúdo de insulina. No período de 4 a 8 

horas ocorre grande aumento da insulinemia, como consequência de ruptura da 

membrana celular. Posterior e permanentemente segue a hiperglicemia, que ocorre 

de forma crescente entre 9 a 144 horas, estabilizando-se em seguida. Esta fase é 

alcançada com a completa degranulação e perda de integridade das células β, 

ocorrendo aumento da presença de macrófagos no pâncreas (BOQUIST, 1977; 

SZKUDELKI, 2001; LENZEN, 2008). 

 

2.4 MATERIAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE FERIDAS 

 

Pesquisas na área de tratamento de feridas vêm sendo desenvolvidas nos 

últimos anos, contribuindo para um aumento importante no surgimento de novos 

produtos úteis e coadjuvantes na cicatrização (TURNER, 1996; CUZZEL; 

KRASNER, 2003)  
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Atualmente estão disponíveis no mercado, aproximadamente 2.500 itens que 

se destinam ao tratamento de feridas agudas e crônicas, desde a mais simples 

cobertura, soluções para higienização e antissepsia, até os mais complexos tipos de 

curativos, que interferem de forma ativa nas diversas fases do processo cicatricial, 

dos vários tipos de feridas (CUZZEL; KRASNER, 2003; MILORO, 2008). 

Turner (1996) padronizou sete critérios para o curativo ideal: 

 

• Manter alta umidade na interface da ferida pelo fato de as células 

epiteliais terem a capacidade de se deslizar pela superfície úmida e por 

diminuir a dor local, pois as extremidades dos nervos sensitivos não 

ressecam  

• Remover o excesso de exsudação, uma vez que o excesso de umidade 

pode provocar a maceração da pele vizinha.  

• Permitir trocas gasosas, já que a ferida não depende apenas do oxigênio 

da atmosfera para obter seu oxigênio.  

• Fornecer isolamento térmico, pois em uma temperatura de 37ºC há 

estímulo da atividade macrofágica e mitótica durante a granulação e 

epitelização.  

•  Ser impermeável a bactérias, criando uma barreira entre a ferida e o 

ambiente.  

• Ser isento de partículas e de tóxicos contaminadores de feridas.  

•  Permitir sua remoção sem causar trauma na ferida. 

 

Dentre as substâncias mais utilizadas estão as suturas que desde os 

primórdios foi largamente utilizada para a coaptação mecânica das feridas, a cola de 

fibrina, pois promove a diminuição da infecção e do edema, controle de hemorragias, 

alternando entre o limiar de dor por proteger as terminações nervosas, garantindo a 

hidratação do leito da ferida, promovendo tecido de granulação e assim, 

favorecendo a cicatrização (THOMAZINI-SANTOS et al.,2007) e o adesivo cirúrgico 

derivado do veneno de serpente o qual é composto por fibrinogênio de origem 

animal e uma enzima trombina-like, obtida de veneno de serpente, que além de 

todas as características citadas acima para a cola de fibrina ainda evita a 
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transmissão de doenças como hepatite, AIDS, sífilis, chagas etc, por não utilizar 

componentes derivados de sangue humano (GATTI, 2009). 

 

 

2.5 SUTURAS 

 

Historicamente, havia poucas opções de materiais para o fechamento de 

feridas como os fios catgut, sede e algodão. Atualmente, existe um número cada vez 

maior de materiais, cerca de 5.269 tipos diferentes incluindo materiais impregnados 

com antibióticos, e suturas sem nó. Novos métodos de fechamento de feridas 

também estão sendo desenvolvidos, como a utilização de adesivos tópicos e 

grampos absorvíveis, os quais podem ser utilizados sozinhos ou em combinação 

com a sutura tradicional (HOCHBERG; MEYER; MARION,2009) .  

Ainda hoje, há uma busca pelo material de sutura ideal. Os materiais de 

sutura podem ser geralmente classificados como de origem natural e sintéticos 

(MACKENZIE, 1973; KUDUR et al., 2009). Podem ainda ser classificados como 

mono ou multifilamentosos (entrançado), tingidos ou não tingidos, revestidos ou não 

revestidos. Vários parâmetros, tais como a resistência à tração, resistência à ruptura, 

elasticidade, capilaridade e capacidade de memória são usados para descrever as 

características físicas das suturas (SWANSON; TROMOVITCH, 1982; KUDUR et al., 

2009). 

Em geral, as suturas entrançadas são mais propensas à infecção e induzem 

um maior grau de reação tecidual. O material de sutura monofilamentar é singular, 

pois tem uma menor tendência a infecções, tem facilidade de ultrapassar o tecido e 

facilidade de remoção, porém a segurança do nó é menor em relação aos materiais 

multifilamentares (KUDUR et al., 2009). 

A escolha do melhor material de sutura é feita de acordo com a análise da 

ferida e do paciente em particular, pois a cicatrização varia de acordo com a classe 

do paciente. Em crianças a cicatrização é diferente de um idoso com múltiplas 

comorbidades como diabetes, doenças cardíacas, uso crônico de esteroides e pele 

fina. A própria pele varia ao longo do corpo, em termos de espessura, elasticidade, 

velocidade de cura e tendência à cicatriz (HOCHBERG; MEYER; MARION,2009). 

Portanto, para a seleção da sutura e do material a ser utilizado é levado em 

consideração tanto o estado de saúde do paciente, a idade, peso, presença ou 
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ausência de infecção e conforto quanto às propriedades biomecânicas do fio de 

sutura, as características individuais da ferida, localização anatômica e a habilidade 

e experiência do cirurgião em lidar com o material de sutura (VAN WINKLE; 

HASTINGS, 1972; HOCHBERG; MEYER; MARION,2009).  

O fio de sutura ideal deve incorporar as seguintes propriedades:  

 

• Ser resistente no meio no qual atua, 

• Ser resistente a tração e torção, 

• Manter um calibre uniforme, 

• Possuir um baixo índice de fricção, 

• Não ser cortante, 

• Ser resistente a esterilização, 

• Ter boa segurança no nó, 

• Baixa reação tecidual, 

• Não possuir ação carcinogênica, 

• Não provocar ou manter infecção, 

• Manter uma boa memória, 

• Baixo custo, 

• Ter adequada resistência tênsil, 

• Manter as margens da ferida aproximadas até a cicatrização 

• E ser de fácil manuseio. 

 

2.5.1 Fio de Nylon 

 

O fio de nylon é classificado como não absorvível, monofilamentar, sintético, 

feito da fibra do polímero de poliamida, é considerado quimicamente inerte ou de 

baixa reatividade ao tecido sendo o material mais utilizado em suturas cutâneas. A 

resistência a tração desse material em 2 semanas é alta, com um potencial de perda 

de 50% em 1 a 2 anos devido a sua progressiva hidrólise ao longo do tempo. Além 

disso, possui uma boa memória sendo necessário mais do que três nós para a 

garantia da manutenção do nó (BLOOM; GOLBERG, 2007).  
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2.6 COLA DE FIBRINA 

 

A fibrina tem papel central na cicatrização pela formação de uma verdadeira 

rede que une as margens da ferida, permitindo e facilitando o trânsito, a aderência, a 

migração, a proliferação e a diferenciação das células de reparo como fibroblastos e 

células endoteliais. Além disso, liga-se de maneira cruzada à fibronectina através do 

fator XIII (fator estabilizador de fibrina), reforçando a adesão aos fibroblastos que 

iniciam a deposição de colágeno, particularmente tipo I na arquitetura estrutural da 

rede de fibrina junto com o recém-formado tecido de granulação (THOMAZINI-

SANTOS, 2000) Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Barros et al., 2009 

 
 
Figura 1 – Via intrínseca e extrínseca da cascata de coagulação.  A via intrínseca é iniciada pela 
ativação pelo contato celular e a via extrínseca induzida pelo dano tecidual e ativação da 
tromboplastina resultando no coágulo de fibrina estável. 
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A fibrina exógena produzida por crioprecipitado, que é um concentrado rico 

em fibrinogênio (NESS; PERKINS, 1979) e glicoproteínas, quando utilizada como 

bioadesivo, mimetiza e amplifica os últimos passos fisiológicos da coagulação 

(STOLF, 1999). 

O uso de produtos derivados do plasma para facilitar a hemostasia foi 

inicialmente descrito por BERGEL em 1909, que utilizou fibrina em pó para o 

tamponamento de pequenos vasos. A trombina purificada tornou-se disponível em 

1938, e foi combinado pela primeira vez com o fibrinogênio em 1944 para melhorar a 

adesão de enxertos de pele de soldados queimados durante a segunda guerra 

mundial (CRONKITE; LOZNER; DEAVER, 1944). Embora esse grande avanço tenha 

ocorrido em 1944, quando os pesquisadores misturaram fibrinogênio com trombina 

bovina na tentativa de acelerar a formação do coágulo de fibrina, sua utilidade foi 

limitada pela falta de tecnologia de fracionamento para produzir fontes purificadas de 

fibrinogênio. 

No começo dos anos 70, a ampla aceitação de produtos de plasma humano 

nos EUA sofreu uma redução significativa causada pelo risco de contaminação pelo 

vírus HIV (MARIANI; PAOLANTONIO; BACLAYA, 1993). Matras e colaboradores em 

1972 trabalharam com uma forma concentrada de fibrinogênio e neste mesmo ano o 

produto cola de fibrina comercial tornou-se disponível na Europa, no entanto, a sua 

aprovação pela Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos foi adiada 

até 1998 (SPOTNITZ; WELKER, 1999)  

Na década de 80, o uso da cola foi ampliado e sua aplicação experimental e 

clínica sofreu um grande impulso apesar de ainda haver a preocupação com o risco 

de infecção viral. A partir daí esforços intensos foram dedicados à identificação de 

novos métodos para a detecção e inativação viral. Alguns estudos que utilizavam 

concentrados de fator VIII de coagulação, tratados a vapor, demonstraram 

consistentemente a inativação efetiva dos vírus da hepatite A, B e C e do HIV 

(MARIANI; PAOLANTONIO; BACLAYA, 1993). 

O uso clínico da cola de fibrina nos Estados Unidos foi facilitado pelos 

esforços de Rose e colaboradores os quais descreveram uma combinação de 

plasma fresco congelado e trombina bovina para criarem a cola de fibrina em 1985.  

Parentini e colaboradores em 1986 desenvolveram uma técnica combinada 

de cola e sutura para anastomoses vasculares, a qual permitiu uma redução no 

número de suturas e melhorou a circulação sanguínea cerebral.  
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A aplicação generalizada de formas não comerciais de cola de fibrina ocorreu 

nos Estados Unidos durante a década de 1990 até uma fórmula industrializada 

dessa cola ser aprovada para a venda em 1998 (SPOTNITZ, 1995).  

A cola de fibrina talvez seja um dos derivados de plasma mais complexos 

tanto no que se refere à composição, quanto às aplicações clínicas. Esse produto 

imita a última fase da cascata de coagulação através de ativação do fibrinogênio 

pela trombina, conduzindo à formação de um coágulo de fibrina semirrígido (Figura 

2B). Este coágulo consolida-se e adere ao local onde é aplicado, atuando como um 

agente capaz de propiciar o fechamento hermético à prova de líquidos e de manter 

os tecidos e os materiais na configuração desejada, ao mesmo tempo em que 

evidencia propriedades hemostáticas e cicatrizantes (DVORA; HARVEY; DVORAK, 

1987).  

A cola de fibrina tem a vantagem clínica significativa de ser biocompatível e 

biodegradável, sem induzir inflamação, reações a corpos estranhos, necrose tissular 

ou fibrose extensa. A reabsorção do coágulo de fibrina é atingida durante a 

cicatrização da ferida dentro de 4 dias ou semanas após a aplicação, dependendo 

da quantidade e do tipo do produto utilizado ou da atividade proteolítica do local 

tratado. Parece também ser capaz de promover a angiogênese (DVORA; HARVEY; 

DVORAK, 1987), além do crescimento e reparação do tecido local (MATRAS, 1985; 

KRAM; KLEIN; SHOEMAKER, 1988).  

Há alguns anos, o laboratório Imuno-Vienna passou a comercializar no Brasil, 

através do laboratório Baxter-Bioscience, o conjunto dos componentes descritos 

com o nome de Tissucol®, contendo os componentes nas proporções necessárias 

para preparar 0.5, 1 ou 2ml de cola biológica. Os constituintes da cola são o 

crioprecipitado de fibrinogênio humano, a trombina bovina, o fator estabilizante de 

fibrina (FSF), os íons cálcio e os fatores inibidores de proteases. Esses fatores são 

encontrados sob a forma liofilizada, com exceção das soluções de cloreto de cálcio e 

aprotinina (AQUINO et al., 2005).  

O manuseio desses componentes deve ser feito observando-se sempre os 

princípios de assepsia e a temperatura de 37°C para evitar precipitações e 

entupimentos das agulhas. Inicialmente, deve-se diluir o liofilizado de fibrinogênio 

com solução de aprotinina, mantendo-se essa solução a 37°C. Prepara-se a 

segunda solução com trombina, fator estabilizante da fibrina e cloreto de cálcio. 

Depois de prontas, as duas soluções devem ser mantidas em banho maria a 37°C 
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até o momento da sua utilização. Quando ambas entram em contato, forma-se em 

quatro segundos um gel pegajoso incolor, que em torno de três minutos solidifica-se 

formando um coágulo elástico e leitoso de fibrina. As soluções reconstituídas podem 

ser guardadas em seus respectivos frascos ou seringas por até 4 horas, devendo 

ser descartadas após este período. O Tissucol® atinge 70% de sua força final nos 

primeiros 10 minutos e a colagem final alcançada são de aproximadamente 2 horas 

(AQUINO et al., 2005).   
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2.7 ADESIVO CIRÚRGICO DERIVADO DO VENENO DE SERPENTE  

 

O adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente é desenvolvido desde 

1989, pelos pesquisadores do Centro de Estudos de Venenos e Animais 

Peçonhentos (CEVAP) da Universidade do Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP), campus de Botucatu, é composto por uma enzima trombina-like 

isolada a partir do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus (cascavel), que 

substitui a trombina na cascata de coagulação. O fibrinogênio humano é substituído 

por uma outra enzima obtida através do fracionamento do plasma sanguíneo de 

búfalos (BARBOSA et al., 2008). 

Este adesivo mimetiza os últimos passos da coagulação sanguínea (Figura 

2C). O fibrinogênio bufalino interage com a fração trombina-like do veneno de 

serperte, liberando fibrina monomérica. Esta, na presença de cálcio e do fator XIII, 

transforma-se em polímero com propriedades adesivas (THOMAZINI-SANTOS et al., 

1998). 

Em um estudo feito em 1993, por Viterbo e colaboradores foi concluido que o 

adesivo de fibrina do veneno de serpente usando fibrinogênio de búfalos (gênero 

bubalus) é uma importante alternativa para o reparo de nervos periféricos. Já em 

1998, pesquisas como a de Thomazini-Santos e colaboradores (1998) concluíram 

que o criopreciptado de búfalos apresentaram maior nível de fibrinogênio comparado 

ao de outras espécies animais. Além disso, um estudo de Satori Filho et al. (1998) 

detectou que o novo adesivo biológico tinha fácil aplicação, mostrava cura rápida e 

de boa qualidade, reduzindo a morbidade pós-operatória. Além destas vantagens o 

adesivo de fibrina pode ser uma ferramenta útil clinicamente devido à sua 

flexibilidade e diversidade de aplicações (BARBOSA et al., 2008). 

É um produto biológico e biodegradável que não produz reações adversas, 

não contém produtos derivados do sangue humano, portanto não favorece 

transmissão de doenças infecciosas, tem uma boa capacidade adesiva, e pode ser 

usado como coadjuvante nos procedimentos de sutura convencional. Outra 

vantagem do adesivo é o fato de poder selar tecidos para evitar a perda de líquidos 

e facilitar a aderência do tecido, eliminando assim possíveis aberturas e, como 

resultado, reduzir o tempo de operação e as complicações, melhorando assim a 

eficácia da cirurgia (THOMAZINI-SANTOS, 2001).  
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Stolf em 1999, através de um estudo pioneiro em seres humanos, avaliou as 

propriedades adesivas e hemostáticas da cola de fibrina a partir do veneno de 

serpente em cirurgias de pele, com os resultados realizou-se a comparação com a 

cola de fibrina e o nylon 5-0. Os resultados mostraram que o adesivo de fibrina 

derivado do veneno de serpente obteve adesão completa em 71,4% e adesão 

parcial em 28,6% dos pacientes, tornando o novo adesivo uma alternativa viável em 

cirurgias de pele. 

Em estudos mais recentes, Barbosa e colaboradores (2008) afirmaram que a 

cola de fibrina feita de fibrinogênio derivado do plasma de búfalo e da enzima 

trombina-like do veneno de serpente, tem sido utilizada com sucesso para imobilizar 

o enxerto de gengiva livre, tornando-se uma alternativa também em cirurgias 

periodontais. 

Portanto, o adesivo de fibrina derivado do veneno de serpente pode ser usado 

como adjuvante e selante, ao invés de ser apenas alternativa para 

sutura tradicional. (THOMAZINI-SANTOS, 2001). Além de ser um material de baixo 

custo, o adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente reflete na redução de 

tempo em unidade de terapia intensiva, diminuição da duração da internação 

hospitalar, redução dos custos associados com as complicações de transfusão, é 

um potencial para aumentar o tempo de recuperação do paciente devido aos efeitos 

já referidos, diminuição do tempo de sala de operação e menos reivindicações por 

negligência médica devido a complicações decorrentes das cirurgias (BARROS et 

al., 2009).  

Através de uma análise criteriosa das características dos três materiais mais 

utilizados para cicatrização de feridas (sutura, cola de fibrina e adesivo cirúrgico 

derivado do veneno de serpente) e considerada a importância das pesquisas na 

área de cicatrização em diabeticos decidimos testar esses três materiais em lesões 

cutânea de animais diabéticos e verificar o comportamento dessas lesões durante a 

cicatrização.   
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Fonte: Barros et al., 2009 

 

 

Fonte:Barros et al., 2009 

Figura 2 – Etapas finais da cascata de coagulação que conduz diretamente à formação de um 
coágulo estável. (A) etapas fisiológicas finais na cascata de coagulação, (B) cola de fibrina 
comerciais mimetizam os passos finais da cascata de coagulação, (C) adesivo cirúrgico de fibrina 
derivada do veneno de serpente mimetizam os passos finais da cascata de coagulação. 
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3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar microscopicamente a reparação cutânea em ratos albinos machos da 

linhagem Wistar (Rattus norvegicus) diabéticos e não diabéticos e comparar os 

índices de reparação cutânea provenientes de três materiais diferentes: sutura 

convencional com fio de nylon 5.0, cola de fibrina e adesivo cirúrgico derivado do 

veneno de serpente. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar histologicamente feridas cirúrgicas de 2 cm nos tempos de três e 

sete dias de proservação, através das colorações de Hematoxilina e 

Eosina e Tricrômico de Mallory. 

• Analisar as variáveis reepitelização, proliferação de vasos sanguíneos, 

intensidade de infiltrado inflamatório mono e polimorfonuclear, proliferação 

fibroblástica e presença de fibras colágenas. 

• Verificar a aplicabilidade do adesivo cirúrgico derivado do veneno de 

serpente em animais diabéticos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi realizado nas dependências do Laboratório de 

Anatomia Patológica da Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade de São 

Paulo (FOB-USP). Para fins éticos, o trabalho executado para a tese foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa em animais da FOB-USP e aprovado sob o número 

02/2011 (Anexo 1). Após a aprovação do referido comitê realizamos os seguintes 

passos: 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 64 ratos albinos machos da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus), com três meses de idade e massa corporal de aproximadamente 250 a 

300 gramas, oriundos do Biotério da FOB-USP. Durante o período experimental os 

animais foram mantidos no biotério, dentro de gaiolas plásticas específicas para este 

fim, com 5 animais em cada gaiola, forradas com raspas de madeira seca e 

esterilizada (maravalha de pinus) as quais eram substituídas de acordo com o 

programa do Biotério para a higiene necessária ao bem estar e saúde dos animais. 

A sala onde os animais foram mantidos possui um sistema de exaustão do ar de 15 

a 20 vezes por hora com temperatura em 22°C (graus Celsius) (podendo sofrer 

variação de 1°C para mais ou para menos). Já o sistema de iluminação é 

estabelecido em 12 horas em 60 lúmens (lm) e 12 horas sem iluminação. A 

alimentação era constituída por ração (Purina®, Ribeirão Preto, Brasil) para animais 

de laboratório – roedores, juntamente com a água potável ad libitum. 

 

 

4.2 MATERIAIS UTILIZADOS NA COAPTAÇÃO DAS FERIDAS  

 

Com base em um levantamento bibliográfico a respeito dos principais 

materiais utilizados na coaptação de feridas, optamos por utilizar os seguintes 

materiais: sutura convencional simples com dois pontos interrompidos, com fio de 
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nylon 5-0 (PolySuture®), cola de fibrina comercialmente utilizada pelo nome de 

Tissucol® (Baxter Healthcare Corporation, Westlake Village, CA, USA) e o adesivo 

cirúrgico de veneno de serpente.  

O kit de Tissucol®, foi conservado sob refrigeração a uma temperatura entre 

2° e 8°C protegido de luz até a sua utilização. Este kit é constituído por fibrinogênio 

liofilizado, solução de aprotinina, trombina liofilizada e solução de cloreto de cálcio. 

A reconstituição dos componentes foi realizada a 37°C, na seguinte ordem: o 

fibrinogênio liofilizado foi reconstituído com solução de aprotinina para produzir o 

primeiro componente do adesivo e a trombina liofilizada foi reconstituída na solução 

de cloreto de cálcio para produzir o segundo componente. As duas soluções 

reconstituídas foram colocadas dentro de suas respectivas seringas e em seguida 

encaixadas no aplicador duploject (Figura 3). A preparação dos dois componentes 

leva cerca de 15 a 20 minutos e a mistura dos componentes é feita no momento da 

aplicação da cola na ferida cirúrgica. 

 

 

 
Figura 3 – Seringa Duploject. O sistema de seringa duplas promove a mistura dos dois 
componentes da cola de fibrina no ato da coaptação da ferida. O primeiro componente da cola de 
fibrina apresenta-se na seringa de escala azul e o segundo está no interior da seringa de escala 
preta.  

 

O adesivo cirúrgico de veneno de serpente utilizado neste trabalho foi 

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior do Centro de Estudos 

de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP) da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-Botucatu). Esse adesivo é constituído por uma 

fração de trombina-like isolada do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus 

através de exclusão molecular e afinidade cromatográfica. As frações ativas foram 

reunidas, concentradas por diálise e posteriormente submetidas a análise quanto a 
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concentração proteica, caracterização por eletroforese em gel de poliacrilamida 

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) e immunoblotting. O fibrinogênio foi obtido 

através da crioprecipitação do sangue de bufalinos e contém em média 1,2mg/ml 

(miligrama por mililitro). Este material foi estocado a temperatura de -20°C, até o 

momento de sua utilização.  

Este adesivo cirúrgico, é composto por três soluções, misturadas e 

homogeneizadas imediatamente antes da utilização, em um volume total de 6 µl 

(microlitro), sendo 3 µl de fibrinogênio, 2 µl de cloreto de cálcio e 1 µl de trombina-

like.  

 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

Os animais foram divididos em dois grupos experimentais inicialmente, com 

30 animais cada, sendo um grupo de animais não diabéticos (grupo controle) e 

grupo de animais diabéticos. Cada grupo foi então dividido em três subgrupos (10 

animais/subgrupo) de acordo com os materiais utilizados para a coaptação das 

feridas, como segue: 

 

• Sutura de nylon 5-0, utilizando dois pontos interrompidos simples; 

• Cola de fibrina comercial (Tissucol®);  

• Adesivo cirúrgico de veneno de serpente.  

 

Dentro de cada subgrupo metade dos animais foram eutanasiados três e sete 

dias após o procedimento cirúrgico. 

 

 

4.4 INDUÇÃO DO DIABETES 

 

Os animais foram mantidos em jejum de 12 horas, visto que em jejum são 

mais sensíveis à aloxana (5,6 dioxiuracil monohidrato – Sigma Chemical Co, St 

Louis, EUA). Transcorrido esse período, foi administrado por via endovenosa, uma 

diluição de aloxana em tampão citrato 0,01M (molar), pH 4,5, em dose única de 42 

mg/Kg (miligrama por quilo) do peso corporal, na veia peniana do animal.  
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Foram selecionados para o grupo diabético somente os animais que 

apresentaram alterações clínicas e laboratoriais compatíveis com o diabetes. As 

alterações clínicas compreenderam perda de peso, aumento da ingestão hídrica e 

do débito urinário características estas analisadas de forma observacional e, as 

alterações laboratoriais foram representadas por glicemia em jejum acima de 140 

mg/dl, sendo incluídos no estudo portanto, animais com diabetes leve (de 120mg/dl 

a 140mg/dl) a animais com diabetes grave ( acima de 250mg/dl). Os animais que 

após a indução do diabetes e não preencheram estes requisitos, foram submetidos 

a uma segunda fase de indução e dosagem sanguíneas de glicose, realizada no 

sétimo dia após a injeção. Os animais que não apresentaram glicemia em jejum 

acima de 140 ml/dl foram excluídos da pesquisa. A quantidade de animais nos 

grupos e subgrupos experimentais foi feita como mostra a Figura 4. 

 

 
 

Figura 4 – Distribuição dos animais por grupo e subgrupos quando da realização da etapa 
experimental. T: Tissucol®, A: Adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente, S: Sutura. 
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4.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

4.5.1 Instrumental 
 

• Pinça de Adson 

• Porta Agulha 

• Seringa de insulina de 1ml agulhada (BD Ultra-fine II curta) 

• Régua milimetrada 

• Caneta Piloto 

• Cabo de bisturi n° 3 

• Lâmina de bisturi n° 15 
 

4.5.2 Preparo e Anestesia 
 

Os animais do grupo controle foram mantidos até o momento da cirurgia em 

gaiolas de poliuretano, em grupos de 5 animais.  

Os animais do grupo diabético foram mantidos em gaiolas de poliuretano 

padronizadas contendo uma grade piso, para evitar que os animais ficassem úmidos 

devido a consequente e característica poliúria do diabetes. Doze horas antes da 

manipulação dos animais foram retiradas toda alimentação dos animais, pois os 

mesmo foram submetidos à dosagem de glicose novamente e foi determinada a 

massa corporal dos animais em gramas. Para a sedação e anestesia dos animais foi 

utilizada uma associação de cloridrato de ketamina (Dopalen – Vetbrands) com 

xilazina (Anasedan - Vetbrands) na proporção de 10mg/Kg e 0,2mL/Kg (mililitro por 

quilo) de peso corporal respectivamente, administrado por via intramuscular na 

região anterolateral da coxa.  

 

4.5.3 Procedimento Cirúrgico 
 

Foi realizada a epilação do dorso do animais e posteriormente duas incisões 

cutâneas de 2 cm (centímetro), pois os experimentos foram feitos em duplicata. 

Posteriormente, as incisões foram divulsionadas e as margens das feridas foram 

repostas de modo a coalescerem. Dependendo do grupo ao qual os animais 

pertenciam utilizou-se a sutura com fio de nylon 5.0, adesivo cirúrgico derivado do 

veneno de serpente ou a cola de fibrina comercial. É importante salientar que a 

execução da sutura com dois pontos interrompidos simples, foi feita somente por um 
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único pesquisador a fim de minimizar diferenças entre elas. Quando da utilização 

dos adesivos, após a aplicação dos componentes, efetuou-se a aproximação das 

margens da ferida, fazendo pressão contínua e suave, durante 2 a 5 minutos. 

Posteriormente, foi aderido a cada uma das feridas um pedaço de fita para curativos 

(Micropore, 3M) para evitar que os animais se tocassem no leito operado. As etapas 

ilustrativas do procedimento cirúrgico encontram-se na Figura 5. 
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Figura 5 – Etapas do procedimento cirúrgico. A - Marcação dos pontos de incisão no dorso 
epilado do animal anestesiado. B - Incisão realizada com lâmina de bisturi nº 15. C - Divulsão sendo 
realizada com tesoura de Metzembaum. D - Sutura com fio de nylon 5-0 realizada na incisão do lado 
direito do dorso do animal anestesiado. E - Aproximação das margens da ferida e pressão contínua e 
suave de 2 a 5 minutos na incisão esquerda, quando da utilização da cola de fibrina comercial ou 
adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente. F - Aparência final das incisões após o 
procedimento cirúrgico.  
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4.5.4 Pós-operatório 

 

Os animais voltaram para as gaiolas de origem com livre acesso a água e 

ração. A partir do segundo dia de pós-operatório, a região foi inspecionada 

periodicamente para avaliar o aspecto do retalho e a presença de sangramento, 

hematoma ou infecção. 

 

 

4.6 EUTANÁSIA DOS ANIMAIS, COLETA E FIXAÇÃO DOS TECIDOS 

 

Os animais foram submetidos à eutanásia três e sete dias após o 

procedimento cirúrgico por meio da administração de dose anestésica excessiva 

(30mg/Kg). As lesões cutâneas correspondentes as incisões iniciais foram coletadas 

com margem de segurança de 5mm (milímetro) da ferida central. Os espécimes 

foram armazenados em frascos contendo formalina 10% (por cento) por 48 horas, 

para a fixação tecidual.  

 

 

4.7 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM HEMATOXILINA E EOSINA 

 

Após fixação dos tecidos, estes foram submetidos aos procedimentos de 

desidratação e diafanização e posteriormente incluídos em parafina para a obtenção 

de cortes seriados com 4 µM (micrometro) de espessura em micrótomo (LEIKA RM 

2045) e seguiu-se a coloração com Hematoxilina e Eosina (H&E).  

Em seguida as lâminas foram analisadas com o auxílio de um microscópio do 

tipo binocular (NIKON ECLIPSE E2000). No grupo controle uma análise prévia 

criteriosa foi realizada por três avaliadores previamente calibrados, objetivando a 

correta interpretação das alterações microscópicas de todos os grupos. A análise 

quantitativa e qualitativa da variável reepitelização foi feita de acordo com a seguinte 

classificação: escore (1) – comprometendo até um terço do revestimento epitelial, (2) 

– comprometendo até dois terços do revestimento epitelial, e, (3) – comprometendo 

a totalidade ou quase todo revestimento epitelial. Além disso, a intensidade do 

infiltrado inflamatório mononuclear e polimorfonuclear, foi classificada como ausente 



Material e Métodos  61 

 

(0), discreta (1), moderada (2) e intensa (3) com base nos critérios previamente 

propostos por Martins e colaboradores em 2006.  

Para a análise quantitativa dos vasos sanguíneos foram capturados 10 

campos microscópicos consecutivos na área da ferida cirúrgica, com a objetiva de 

40X (vezes), utilizando uma câmera digital de alta resolução (AxioCam, Zeiss) 

acoplada ao microscópio. A câmera estava conectada a um computador contendo 

um programa de aquisição e análise de imagens (AxioVision 4.5, Zeiss).  

 

 

4.8 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM TRICRÔMIO DE MALLORY 

 

Os espécimes a serem analisados também foram submetidos à coloração 

histoquímica denominada Tricrômico de Mallory, para melhor visualização das fibras 

colágenas.  

O Tricrômico de Mallory é uma solução corante para o estudo de tecido 

conjuntivo, contendo os corantes fucsina ácida, azul de anilina (azul de 

metila), orange G e acrescido do ácido fosfotungstico em sua composição. Ela 

colore as fibras de colágeno de azul, fibras musculares de vermelho, e fibras de 

elastina de rosa ou amarelo. 

A análise microscópica das lâminas foi realizada anotando-se os achados 

qualitativos e quantitativos relacionados à presença de fibras colágenas e 

proliferação fibroblástica, seguindo os escores (1) – comprometendo até um terço da 

área da ferida cirúrgica, (2) – comprometendo até dois terços, e, (3) – 

comprometendo a totalidade ou quase toda a área da ferida (MARTINS et al, 2006).  

 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi feita considerando-se dois tipos de hipótese: a de 

nulidade que, visava testar a igualdade entre os dois grupos, grupo controle e grupo 

diabético, e a alternativa, que, ao contrário da primeira, tentava verificar a diferença 

entre os dois grupos. 

A análise conjunta dos efeitos do dia (três e sete dias) e do grupo (controle e 

diabéticos) de variável numérica foi feita pelo teste de ANOVA, isto é, análise de 
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variância com múltiplas comparações, e as avaliações microscópicas com interação 

entre eles foi feita com o auxílio dos testes de Tukey com o auxilio do programa 

GraphPad Prism 5. O nível de significância p, utilizado para se rejeitar a hipótese de 

nulidade foi de 5% (p˂0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 INDUÇÃO DO DIABETES POR ALOXANA 

 

Os resultados demonstraram que dos 34 animais submetidos à aplicação de 

aloxana, 25 preencheram os critérios de seleção adotados para o diabetes. Os 

animais foram distribuídos em diferentes subgrupos de acordo com a Tabela 1.  

 

5.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM HEMATOXILINA E EOSINA APÓS TRÊS DIAS  

 

Analisamos microscopicamente três variáveis: reepitelização, proliferação 

vascular e presença de infiltrado inflamatório, mononuclear e polimorfonuclear. 

Os resultados demonstraram que os animais ControleSutura  apresentaram 

reparação incompleta do tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do 

tecido conjuntivo fibroso subjacente. Na região correspondente a área de divulsão 

da ferida, notou-se discreta neoformação vascular, discreto infiltrado inflamatório 

mononuclear e moderado infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 6A). 

Nos animais ControleTissucol observamos reparação completa do tecido 

epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso 

subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida, notou-se 

moderada neoformação vascular e moderado infiltrado inflamatório mononuclear e 

polimorfonuclear (Figura 6C). 

Em relação aos animais ControleAdesvio os resultados evidenciaram  reparação 

completa do tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e incompleta do 

tecido conjuntivo fibroso subjacente. Na região correspondente a área de divulsão 

da ferida, notou-se intensa neoformação vascular, intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear e discreto infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 6E). 

Quando comparamos a variável reepitelização, no grupo controle, notamos 

que o subgrupo sutura apresentou diferença estastisticamente significativa em 

relação ao subgrupo Tissucol® (p=0,032) demostrando portanto, um padrão 

discretamente diminuido em relação aos outros subgrupos (Gráfico 1). 
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Os resultados não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas 

quanto a neoformação vascular, nos diferentes subgrupos controle (p=0,27). No 

entanto, pode-se detectar maior tendência a neoformação vascular no subgrupo 

adesivo quando comparado aos demais subgrupos controle Gráfico 2. 

Entretanto, constatou-se que a presença de infiltrado inflamatório 

mononuclear foi significativamente maior (p=0,043) no subgrupo adesivo quando 

comparado ao subgrupo sutura (Gráfico 3).  

No grupo de animais DiabéticosSutura, os resultados evidenciaram reparação 

completa do tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e incompleta do 

tecido conjuntivo fibroso subjacente. Na região correspondente a área de divulsão 

da ferida, notou-se moderada neoformação vascular e intenso infiltrado inflamatório 

mononuclear e polimorfonuclear (Figura 6B). 

No subgrupo de animais DiabéticosTissucol observamos reparação incompleta 

do tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado, além de presença de 

camada serofibrinosa apresentando moderado infiltrado inflamatório 

polimorfonuclear recobrindo a região e incompleta reparação do tecido conjuntivo 

fibroso subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida, notou-se 

moderada neoformação vascular e intenso infiltrado inflamatório mononuclear e 

polimorfonuclear (Figuras 6D).   

As feridas dos animais DiabéticosAdesivo  demonstraram reparação incompleta 

do tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado, e uma massa de 

leucócitos polimorfonucleares característico de crosta, e incompleta reparação do 

tecido conjuntivo fibroso subjacente Na região correspondente a área de divulsão da 

ferida, notou-se intensa neoformação vascular e moderado infiltrado inflamatório 

mononuclear e polimorfonuclear (Figura 6F). 

A análise comparativa entre os subgrupos diabéticos não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas em relação a reepitelização, proliferação 

vascular ou a presença de infiltrado inflamatório mono ou polimorfonuclear (p=0,49, 

p=0,11, p=0,42 e p=0,19 respectivamente) (Gráficos 1, 2, 3 e 4). 

Quando fazemos a comparação intergrupos (Controle e Diabético) das 

variáveis reepitelização e infiltrado inflamatório polimorfonuclear, não constatou-se 

estatística significativa (Gráficos 1 e 4). Entretanto, a análise do infiltrado inflamatório 

revelou que o grupo diabético apresentou quantidade significativamente maior 

(p=0,013) de leucócitos mononucleares quando comparado ao grupo controle 
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(Gráfico 3) em relação ao subgrupo sutura. Além disso, detectou-se uma maior 

tendência a proliferação vascular no grupo diabético.  

 
 
Tabela 1 – Tabela de distribuição dos animais diabéticos nos diferentes subgrupos. TXA: 
Tissucol versus Adesivo; TXS: Tissucol versus Sutura; AXS: Adesivo versus Sutura 
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Figura 6 – Fotomicrografias representativas da reparação tecidual. Amostras de tecido de 
animais dos grupos controle (A,C e E) e diabético (B,D e F) foram coletadas, processadas e 
coradas em hematoxilina e eosina após três dias de proservação. Sendo (A,B) Sutura, (C,D) 
Tissucol e (E,F) Adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente.  As setas vermelhas indicam 
a área de descontinuidade do epitélio, as setas verdes indicam a área de descontinuidade do 
tecido conjuntivo, as setas azuis indicam a área de reparo epitelial (reepitelização) e as setas 
amarelas o reparo conjuntivo. Objetiva de 20X. 
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Gráfico 1 – Análise da reepitelização. Amostras de tecido dos animais foram coletadas após três 
dias de proservação e a intensidade da variável foi quantificada. As colunas representam a média ± 
SD da intensidade da variável na área de cicatrização. Dados representativos de três experimentos 
independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. 
*P<0,05. 
 

 
 
Gráfico 2 – Análise da proliferação vascular. Amostras de tecido dos animais foram coletadas após 
três dias de proservação e o número de vasos sanguíneos neoformados foi quantificado. As colunas 
representam a média ± SD do número de vasos sanguíneos presentes na área de cicatrização. 
Dados representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste 
de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. *P<0,05. 

*
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Gráfico 3 Análise do infiltrado inflamatório mononuclear. Amostras de tecido dos animais foram 
coletadas após três dias de proservação e a intensidade do infiltrado inflamatório foi quantificada. As 
colunas representam a média ± SD da intensidade de leucócitos mononucleares. Dados 
representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de 
ANOVA seguido pelo teste de Tukey. *P<0,05. 
 

 

Gráfico 4 Análise do infiltrado inflamatório polimorfonuclear. Amostras de tecido dos animais 
foram coletadas após três dias de proservação e a intensidade do infiltrado inflamatório foi 
quantificada. As colunas representam a média ± SD da intensidade de leucócitos polimorfonucleares. 
Dados representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste 
de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. *P<0,05. 
 

* 

* 
* 



Resultados  71 

 

Os resultados revelaram ainda que, diferentemente dos animais do grupo 

Controle, observou-se que alguns animais diabéticos apresentaram uma crosta 

espessa na região da lesão cutânea submetida à aplicação do adesivo cirúrgico 

derivado do veneno de serpente, após três dias de proservação (Figura 7). 

 

 
 
Figura 7 – Fotografias representativas da reparação tecidual. Análise macroscópica do dorso 
dos animais controle (A-B) e diabético (C-D) aos três dias de proservação. A: adesivo cirúrgico 
derivado do veneno de serpente; S: sutura; T: Tissucol®; C: controle; D: diabético. 
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5.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM HEMATOXILINA E EOSINA APÓS SETE DIAS 

 

Os animais do grupo Controle.Sutura  apresentaram reparação completa do 

tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso 

subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida, notou-se 

discreta neoformação vascular, moderado infiltrado inflamatório mononuclear e 

discreto infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 8A).  

Nos animais Controle.Tissucol também foi observada a completa reparação do 

tecido epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso 

subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida, notou-se 

moderada neoformação vascular, intenso infiltrado inflamatório mononuclear e 

discreto infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 8C). 

Nos animais Controle.Adesivo constatou-se a completa reparação do tecido 

epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso 

subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida, próximo da 

camada basal do epitélio observou-se ainda a presença do coágulo, além de intensa 

neoformação vascular, moderado infiltrado inflamatório mononuclear e discreto 

infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 8E).  

A comparação entre os subgrupos controle revelou que nos animais 

submetidos a aplicação do adesivo cirúrgico derivado do veneno houve um 

favorecimento da reepitelização e maior maior proliferação vascular quando 

comparados aos subgrupos ControleSutura e ControleTissucol (p=0,041) (Gráficos 5 e 6) 

Em relação a quantificação/caracterização do infiltrado inflamatório os resultados 

não revelaram diferença estatisticamente significativa. (Gráficos 7 e 8). 

Os animais DiabéticosSutura apresentaram completa reparação do tecido 

epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso 

subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida notou-se 

moderada neoformação vascular, moderado infiltrado inflamatório mononuclear e 

discreto infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 8B). 

A região da ferida nos animais DiabéticosTissucol apresentou reparação total do 

tecido epitelial pavimentoso queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso subjacente. 

Na região correspondente a área de divulsão da ferida, em contato intimo com a 

camada basal, detectou-se a presença de coágulo, composto por matriz fibrinóide e 

um aglomerado de hemácias, notou-se ainda, intensa neoformação vascular, 
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moderado infiltrado inflamatório mononuclear e discreto infiltrado polimorfonuclear 

(Figura 8D).   

Já nos animais DiabéticosAdesivo  observou-se a completa reparação do tecito 

epitelial pavimentoso estratificado queratinizado e do tecido conjuntivo fibroso 

subjacente. Na região correspondente a área de divulsão da ferida, notou-se intensa 

neoformação vascular, moderado infiltrado inflamatório mononuclear e discreto 

infiltrado inflamatório polimorfonuclear (Figura 8F).  

A análise comparativa entre os subgrupos diabéticos não apresentou 

diferenças estatisticamente significativas em relação a reepitelização, proliferação 

vascular ou a presença de infiltrado inflamatório (Gráficos 5, 6, 7 e 8). 

No entanto, quando fazemos a comparação estatística intergrupos 

constatamos maior proliferação vascular (p=0,035) nos animais DiabéticoTissucol do 

que nos animais ControleTissucol (Gráfico 6). No entanto, não observamos diferenças 

significativas entre animais controle e diabéticos em relação a reepitelização ou 

quantidade de células inflamatórias (Gráficos 5, 7 e 8).  
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Figura 8 – Fotomicrografias representativas da reparação tecidual. Amostras de tecido de 
animais dos grupos controle (A,C e E) e diabético (B,D e F) foram coletadas, processadas 
e coradas em hematoxilina e eosina após sete dias de proservação. Sendo (A,B) Sutura, 
(C,D) Tissucol e (E,F) Adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente. As setas azuis 
indicam a área de reparo epitelial (reepitelização) e as setas amarelas o reparo conjuntivo. 
Objetiva de 20X. 
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Gráfico 5 – Análise da reepitelização. Amostras de tecido dos animais foram coletadas após sete 
dias de proservação e a intensidade da variável foi quantificada. As colunas representam a média ± 
SD da intensidade da variável na área de cicatrização. Dados representativos de três experimentos 
independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. 
*P<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Análise da proliferação vascular. Amostras de tecido dos animais foram coletadas após 
sete dias de proservação e o número de vasos sanguíneos neoformados foi quantificado. As colunas 
representam a média ± SD do número de vasos sanguíneos presentes na área de cicatrização. 
Dados representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste 
de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. *P<0,05. 

 

* 

* 
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Gráfico 7 – Análise do infiltrado inflamatório mononuclear. Amostras de tecido dos animais foram 
coletadas após sete dias de proservação e a intensidade do infiltrado inflamatório foi quantificada. As 
colunas representam a média ± SD da intensidade de leucócitos mononucleares. Dados 
representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de 
ANOVA seguido pelo teste de Tukey. *P<0,05. 

 

 
Gráfico 8 – Análise do infiltrado inflamatório polimorfonuclear. Amostras de tecido dos animais 
foram coletadas após sete dias de proservação e a intensidade do infiltrado inflamatório foi 
quantificada. As colunas representam a média ± SD da intensidade de leucócitos polimorfonucleares. 
Dados representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste 
de ANOVA seguido pelo teste de Tukey. *P<0,05. 
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5.4 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM TRICRÔMICO DE MALLORY APÓS TRÊS 

DIAS 

 

Analisamos microscopicamente na coloração de Tricrômico de Mallory, duas 

variáveis: proliferação fibroblástica e presença de fibras. 

Os animais do grupo ControleSutura  apresentaram pouca proliferação 

fibroblástica e a produção de fibras colágeno neste período (Figura 9A). 

Em relação ao grupo ControleTissucol observou-se presença de material 

fibrinóide amorfo, compatível com a fase inflamatória da cicatrização. A presença de 

numerosos fibroblastos e de material colagenóide compatível com o colágeno 

primário, foi detectada na região de divulsão da ferida (Figura 9C). 

No epitélio dos animais do grupo ControleAdesivo assim como no subgrupo 

Tissucol® , observou-se a presença de material fibrinóide amorfo, compatível com a 

fase inflamatória da cicatrização. Adicionalmente, não se constatou quantidade de 

fibroblastos ou formação de colágeno primário significativas (Figura 9E).  

Quando comparamos a variável proliferação fibroblástica e a presença de 

fibras colágenas (Gráficos 9, 10), no grupo controle, notamos que o subgrupo sutura 

apresentou um padrão discretamente menor em relação aos outros subgrupos.  

Nos animais DiabéticosSutura  observa-se no tecido conjuntivo presença de 

material liquefeito, e as fibras colágenas encontram-se perifericamente a área da 

lesão (Figura 9B). 

Os animais DiabéticosTissucol notamos uma grande área da ferida preenchida 

por material colagenóide, entremeada por numerosos vasos sanguíneos, e intensa 

proliferação fibroblástica (Figura 9D). 

Assim como no subgrupo anterior nos animais DiabéticosAdesivo observou-se 

em região de tecido conjuntivo presença de material semelhante a rede de fibrina e 

intensa proliferação fibroblástica perifericamente (Figura 9F).    

Não detectamos diferenças significativas na proliferação fibroblástica ou 

produção de fibras colágenas entre os subgrupos diabéticos (Gráfico 9 e 10). 

Além disso, análise intergrupos (controle X diabéticos) também não revelou 

diferenças estatisticamente significativas nas variáveis analisadas (Gráficos 9 e 10). 
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Figura 9 – Fotomicrografias representativas da reparação tecidual. Amostras de tecido de 
animais do grupo controle (A,C e E) e diabético (B, D e F) foram coletadas, processadas e 
coradas em tricrômico de Mallory após três dias de proservação. Sendo (A,B) Sutura, (C,D) 
Tissucol e (E,F) Adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente.  As setas vermelhas indicam 
a área de descontinuidade do epitélio, a seta verde indica a área de descontinuidade do tecido 
conjuntivo, as setas azuis indicam a área de reparo epitelial e as setas amarelas o reparo 
conjuntivo. Objetiva de 20X. 
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Gráfico 9 – Análise da proliferação fibroblástica. Amostras de tecido dos animais foram coletadas 
após três dias de proservação e a intensidade da proliferação fibroblástica foi quantificada. As 
colunas representam a média ± SD da intensidade de fibroblástos. Dados representativos de três 
experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste 
de Tukey. *P<0,05. 

 

 
Gráfico 10 – Análise da presença de fibras colágenas. Amostras de tecido dos animais foram 
coletadas após três dias de proservação e a intensidade de fibras colágenas foi quantificada. As 
colunas representam a média ± SD da intensidade de fibras colágenas. Dados representativos de três 
experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste 
de Tukey. *P<0,05. 
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5.5 ANÁLISE MICROSCÓPICA EM TRICRÔMICO DE MALLORY APÓS SETE DIAS 

 

Os animais do grupo ControleSutura apresentaram no tecido conjuntivo ferida 

preenchida por fibras colágenas densas e numerosos fibroblastos (Figura 10A).  

Nos animais ControleTissucol a ferida na área de tecido conjuntivo encontra-se 

preenchida por colágeno e fibroblastos jovens (Figura 10C).  

No grupo ControleAdesivo observou-se no tecido conjuntivo, presença de 

grande quantidade de fibroblastos e intensa formação de colágeno (Figura 10E). 

Quando comparamos as variáveis proliferação fibroblástica (Gráfico 11) e 

presença de fibras colágenas nos três subgrupos controle, observamos diferença 

estatisticamente significantivas em relação à presença de fibras colágenas 

(p=0,029), ou seja, o subgrupo sutura apresentou um padrão maior em relação entre 

os subgrupos adesivo e Tissucol®. No entanto, não apresentou diferença 

estatisticamente significante quando comparados os grupos Tissucol® e adesivo 

(Gráfico 12). 

Os animais do subgrupo DiabéticosSutura observamos no tecido conjuntivo, a 

presença de grande quantidade de fibroblastos e diminuição da área da ferida pela 

produção de grande quantidade de fibras colágena (Figura 10B). 

Já nos animais DiabéticosTissucol nota-se material colagenóide, e fibras 

colágenas na periferia da ferida (Figura 10D). 

Os animais DiabéticosAdesivo apresentaram numerosos fibroblastos e grande 

quantidade de fibras colágenas intencionando a reparação conjuntiva (Figura 10F).  

Quando comparamos as variáveis proliferação fibroblástica e presença de 

fibras colágenas, no grupo diabético, encontramos uma diferença estatística de 

p=0,0019 e p=0,04 respectivamente (Gráficos 11 e 12).  Na variável proliferação 

fibroblástica, o subgrupo sutura apresentou um padrão aumentado em relação ao 

subgrupo Tissucol®, assim como no subgrupo adesivo que também demonstrou um 

padrão aumentado em relação ao subgrupo Tissucol® (Gráfico 11). 

A análise da presença de fibras colágenas observou-se que o subgrupo 

sutura destacou um padrão mais elevado em relação ao subgrupo Tissucol®, assim 

como o subgrupo adesivo também se mostrou maior em relação ao Tissucol® 

(Gráfico 12).  

Pela análise intergrupos (controle e diabético) o subgrupo Tissucol se 

apresentou mais elevado no grupo controle do que no diabético (p=0,014).  
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Figura 10 – Fotomicrografias representativas da reparação tecidual. Amostras de tecido de 
animais do grupo controle (A, C e E) e diabético (B, D e F) foram coletadas, processadas e 
coradas em tricrômico de Mallory sete dias de proservação. Sendo (A,B) Sutura, (C,D) Tissucol e 
(E,F) Adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente. As setas azuis indicam a área de reparo 
epitelial e as setas amarelas o reparo conjuntivo. Objetiva de 20X. 
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Gráfico 11 – Análise da proliferação fibroblástica. Amostras de tecido dos foram coletadas após 
sete dias de proservação e a intensidade da proliferação fibroblástica foi quantificada. As colunas 
representam a média ± SD da intensidade de fibroblástos. Dados representativos de três 
experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste 
de Tukey. *P<0,05. 

 

 
 
Gráfico 12 – Análise da presença de fibras colágenas. Amostras de tecido dos animais foram 
coletadas após sete dias de proservação e a intensidade de fibras colágenas foi quantificada. As 
colunas representam a média ± SD da intensidade de fibras colágenas. Dados representativos de três 
experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste de ANOVA seguido pelo teste 
de Tukey. *P<0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Considerando que os dados epidemiológicos apontam uma elevação 

alarmante na incidência de diabetes na população mundial (KING et al, 1998), 

muitos estudos vêm sendo realizados buscando estabelecer propostas preventivas e 

terapêuticas para esta patologia e suas complicações. A hiperglicemia crônica 

decorrente do diabetes, afeta diversos sistemas biológicos, resultando em alterações 

sistêmicas graves como retinopatia, nefropatia, neuropatia, doenças 

cardiovasculares e distúrbios na cicatrização, acompanhadas por fadiga e perda de 

peso (COMMITTEE ON DIABETES RESEARCH, SCIENCE AND THERAPY, 2000; 

DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF DIABETES MELLITUS, 2005; 

STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES, 2005). Dessa forma tornam-se 

imprescindíveis estudos envolvendo modelos experimentais de Diabetes Mellitus, 

que forneçam informações que possam ser úteis nos diversos ramos de prevenção e 

tratamento desse sistemas biológicos.  

Em relação aos distúrbios de cicatrização sabe-se que o diabetes afeta 

prejudicialmente o sistema imunológico incluindo a função linfocítica e neutrofílica, 

quimiotaxia e fagocitose (GOODSON, HUNT, 1984). As lesões em diabéticos 

demoram a cicatrizar, em decorrência de uma série de fatores moleculares e 

celulares do processo de cicatrização. As principais são: alta concentração de 

MMPs, neuropatia, alta probabilildade de infecção e resposta inflamatória não 

fisiológica, estresse oxidativo, formação ecessiva de AGEs (produtos de 

glicoxidação avançada), neoangiogênense deficiente, desbalanço entre metabolismo 

e entrega de nutrientes, concentrações inadequadas de crescimento e reguladores 

de expressão gênica e anormalidades celulares (LADEIRA et al., 2011).  

Além disso, a glicemia não controlada afeta a permeabilidade das células 

sanguíneas vermelhas e prejudica o fluxo sanguíneo em pequenos vasos na 

superfície da ferida (MILORO, 2008). 

Em concordância com os relatos, nos resultados encontrados observamos 

que as feridas apresentaram, no pós-operatório imediato, área cruenta aumentada 

nos animais diabéticos, isso se deve provavelmente ao aumento da probabilidade de 

infecções e a neoangiogênese deficiente e inadequada.  
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A resposta inicial a um trauma qualquer é a inflamação, que é um pré-

requisito da reparação. Logo após o trauma, com a destruição celular, ocorre a 

liberação de histamina que promove inicialmente o aumento da permeabilidade 

vascular (MONDOLIN, BEVILACQUA, 1992; SANCHEZ-NETO et al., 1993). 

Sabe-se que no início da fase inflamatória do processo de cicatrização há o 

aumento da permeabilidade vascular, extravasamento de plasma, hemácias, 

plaquetas e leucócitos, destacando-se os neutrófilos, monócitos e macrófagos 

(ALVARES, 1972; SIMÕES et al, 1986). A diferença entre o grupo controle e grupo 

diabético foi mais visível, principalmente na contagem de células polimorfonucleares 

no terceiro dia de proservação e na proliferação vascular aos sete dias de 

proservação, sendo que nos dois momentos o grupo diabético mostrou-se com 

padrão aumentado em relação ao grupo controle, o que corrobora com os estudos 

de Meirelles e colaboradores (2009), o qual observou nos animais diabéticos, 

alterações no início da formação do tecido de granulação, aumento de células da 

inflamação aguda até o sétimo dia, aumento da síntese de tecido de granulação 

(consequente aumento da proliferação vascular) e seus componentes no quinto e 

sétimo dias. 

A proliferação vascular se mostrou mais intensa nos subgrupos tratados com 

o adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente, isso provavelmente se deve a 

presença de algum fator de crescimento que favoreceu a presença e diferenciação 

dessas estruturas. São necessários maiores estudos a respeito dos tipos de fatores 

que influenciaram essa variável.   

A fase proliferativa da cicatrização, aos sete dias de proservação, foi marcada 

pelo aumento da proliferação fibroblastica e da quandidade de fibras colágenas 

favorecido pelo uso do adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente nos 

animais do grupo diabético. Esta percepção se deve provavelmente pela 

estimulação da deposição de fibrina provocada pelo adesivo influenciando 

positivamente a migração dos fibroblastos (BROWN et al., 1993; ROMANOS; 

STRUB, 1998; SCHLAG; REDL, 1994; BARBOSA et al., 2008), mas ainda são 

necessários estudos a respeito desse estímulo. 

Meirelles e colaboradores (2009) observaram nos animais diabéticos com 

queimaduras em dorso, ausência da formação de crosta, quando comparados aos 

animais do grupo controle, o que é divergente dos achados desse estudo. Sugere-se 

que a formação de crosta aos três dias de proservação, no grupo de animais 
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diabéticos, seja pelo aumento da síntese de tecido de granulação e fragilidade do 

epitélio em início de reparação tecidual, o que fez com que esse tecido extravasasse 

para fora das margens da ferida coaptada.  

Na fase da fibroplasia que ocorre após 72 horas da lesão, os fibroblastos se 

multiplicam e produzem colágeno. Há também nesta fase, intensa proliferação 

endoltelial, tendo como consequência a formação de tecido de granulação 

(SANCHES-NETO et al., 1993). De acordo com os nossos resultados a 

reepitelização aos três dias de proservação se mostrou significativamente superior 

no grupo controle e com um padrão aumentado aos sete dias. Em relação a 

proliferação fibroblástica houve diferença estatística somente aos sete dias de 

proservação, sendo o grupo controle mantendo um padrão aumentado em relação 

ao grupo diabético. As fibras colágenas mantiveram um padrão mais equilibrado em 

relação aos grupos analisados. Esses achados estatísticos corroboram com estudos 

mais recentes que relatam que mesmo com a epitelização superficial normal, a 

cicatrização profunda fica comprometida em pacientes diabéticos (que necessita de 

produção de colágenos alterada pelo distúrbio metabólico, excesso de protease e 

reduzida atividade fibroblástica); o que aumenta a chance de ocorrerem problemas 

na cicatrização e, consequentemente, uma cicatriz de aspecto menos estético se 

comparada a uma cicatriz sem complicações (PANOBIANCO et al., 2010). 

Nossos resultados mostraram que a reepitelização da ferida cirúrgica nos 

animais diabéticos ficou prejudicada, em contrapartida a proliferação vascular se 

mostrou mais proeminente, assim como a intensidade do infiltrado inflamatório, 

principalmente quando da cronificação da ferida cirúrgica, observamos que a 

presença de infiltrado inflamatório mononuclear foi significativamente proeminente 

pelo uso do adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente, sugerindo uma 

intensificação dessa fase de cicatrização pelo fato da presença do adesivo agilizar a 

primeira fase favorecendo a presença de fibrina no local da ferida. 

Nossos resultados estão de acordo com os achados de Singer e 

colaboradores (2009) que comparou a cicatrização de porcos diabéticos e não-

diabéticos, sendo que foi realizado controle das taxas de glicemia e as lesões foram 

tratadas com antibióticos tópicos e mesmo assim a reepitelização foi menor nos 

porcos diabéticos. 
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No experimento realizado constatamos que a reepitelização no grupo controle 

foi favorecida pelo material Tissucol® corroborando estudos prévios (SEKINE, 2001; 

PRADO-FILHO et al., 2002).  

As suturas são realizadas para dois propósitos: manter coaptação das 

margens da ferida operatória e resistir às forças de tensão extrínsecas até que a 

cicatriz adquira a sua própria força de tensão (DOUGLAS, 1952, LEHMAN; CROSS; 

PARTINGTON, 1968). Normalmente nos primeiros 4 dias, esta força intrínseca é 

praticamente zero, crescendo rapidamente, sendo que aos 9 dias a mesma já 

ultrapassa 20% (DUDLEY, 1970). Atualmente, hemostáticos tópicos, selantes e 

adesivos são também populares como ferramentas cirúrgicas. A cola de fibrina é o 

único material disponível nos Estados Unidos hoje que é aprovado pela Food and 

Drug Administration (FDA) para indicações de coaptação de feridas cirúrgicas 

(SPOTNITZ, PRABHU, WELKER, 2004). 

 Resumindo, observamos que a presença do adesivo cirúrgico derivado do 

veneno de serpente, não serviu somente como um mantenedor das margens da 

ferida, e sim como um intensificador das fases de cicatrização, diferentemente da 

cola de fibrina Tissucol®. Com os resultados em mãos, podem-se sugerir diferentes 

indicações dos materiais a base de fibrina, por exemplo, em feridas cruentas e de 

difícil cicatrização o ideal seria a indicação do adesivo cirúrgico derivado do veneno 

de serpente, ao passo que em feridas com margens planas e que necessitariam 

somente da reposição tecidual, a indicação seria da cola de fibrina Tissucol®. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões:  

 

• A indução do diabetes experimental resultou na diminuição da 

reepitelização, aumento da proliferação vascular e do infiltrado 

inflamatório mononuclear no subgrupo tratado com o adesivo cirúrgico 

derivado do veneno de serpente. 

• O material Tissucol® favoreceu a proliferação vascular no grupo 

diabético e a reepitelização no grupo controle. 

• A proliferação vascular e a presença de infiltrada inflamatório 

mononuclear, no grupo controle, foram favorecidas pela presença do 

adesivo cirúrgico derivado do veneno de serpente. 

 

As técnicas de sutura realizadas até hoje somente para manter a coaptação 

entre as margens das feridas podem e devem ser melhoradas com o uso de outros 

materiais disponíveis a fim de acelerar as fases da cicatrização e viabilizar o conforto 

e bem estar do paciente. 

Sugerimos outros estudos biomoleculares em relação ao adesivo cirúrgico 

derivado do veneno de serpente, o qual se mostrou biocompatível e intensificador 

das fases de cicatrização, principalmente no grupo de animais diabéticos. 
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