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“Entregar muito de si mesmo; saber que, pelo menos a 

vida de uma pessoa foi mais fácil porque pudemos 
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Resumo 



SILVA, J.C.F. Estudo da congestão venosa após amputação subtotal de 

membros de ratos: Efeito protetor do Alopurinol, Vitamina C, Tirofiban ou 

Heparina na isquemia secundária. Tese (Doutorado) São Paulo, 2013 – 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

A trombose venosa é a principal complicação da microcirurgia vascular e a 

intervenção precoce é necessária para o salvamento dos retalhos, com índices 

de sucesso de apenas 50% das revisões cirúrgicas; trombose da 

microcirculação, produção de radicais livres de oxigênio (RLO) e edema são os 

elementos principais da lesão de isquemia/reperfusão (I/R), e o planejamento 

das terapias protetoras tem como objetivo amenizar estas alterações. Os 

fármacos antioxidantes, antiagregantes plaquetários e anticoagulantes são 

utilizados no controle da lesão de I/R em diferentes órgãos. Neste estudo, em 

modelo de amputação subtotal de membro posterior de rato submetido a 

isquemia global primária, foi testado o efeito protetor dos fármacos alopurinol, 

heparina, tirofiban ou vitamina C durante a isquemia secundaria pós congestão 

venosa. Foram operados 100 ratos, que apos isquemia global de 90 minutos, 

foram divididos em cinco grupos de 20 animais recebendo uma das respectivas 

drogas na veia femoral contra-lateral: 1ml de solução fisiológica 0,9% no grupo 

controle (GC), 1ml de alopurinol 45mg/kg no grupo experimental 1 (G1), 1ml de 

heparina 200UI/kg no grupo experimental 2 (G2), 1ml de tirofiban 50 µg /ml no 

grupo experimental 3 (G3) e 1 ml de vitamina C 100mg/kg no grupo experimental 

4 (G4); o clampe foi então retirado do feixe vascular e se iniciou a reperfusão de 

60 minutos; a colocação do clampe vascular apenas na veia femoral direita 

iniciou a congestão venosa (isquemia secundária) do membro por 90 minutos 

seguido de outra reperfusão de 60 minutos; O músculo gastrocnêmio foi 



dissecado e retirado para analise histológica e os animais sacrificados por 

injeção letal. Foram estudados a porcentagem de viabilidade celular muscular, o 

edema e o extravasamento de hemácias. A porcentagem de lesão celular do 

músculo do grupo controle foi 54,6% (±10,6), do G1 31,5% (±13,6), do G2 24,7% 

(±11,7), do G3 24,6% (±8,6) e do G4 21,3% (±8,6). Os grupos foram comparados 

por modelo de comparação múltiplas one way-ANOVA e post-hoc Tukey com 

significância de p<0,05. A porcentagem de lesão celular foi menor para os 

grupos G1, G2, G3 e G4 quando comparados ao GC (p<0,001), e quando 

comparados os grupos experimentais entre si, apenas o G4 (vitamina C) foi 

menor estatisticamente que G1(alopurinol) (p<0,029). A utilização individual dos 

fármacos alopurinol, heparina ,tirofiban e vitamina C mostraram efeito protetor na 

congestão venosa secundaria a isquemia global primária, e a vitamina C foi mais 

efetiva nesta ação que o alopurinol quando comparados os antioxidantes entre 

si. Quando avaliado o edema, apenas os antioxidantes tiveram índices menores 

estatisticamente que o GC, enquanto que todos os fármacos diminuíram o 

extravasamento de hemácias comparados com o grupo controle (p<0,001).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 



SILVA,J.C.F. Study of venous congestion after partial limb amputantion in 

rats: Protective effects of Allopurinol, Vitamin C, Tirofiban or Heparin in 

secondary ischemia. Tese (Doutorado) Sao Paulo, 2013 – Faculdade de 

Medicina da Universidade de Sao Paulo. 

Venous thrombosis is the main complication of vascular microsurgery an early 

intervention is mandatory to rescue the flap, with a success rate of only 50% of 

surgical revisions; microcirculation thrombosis, oxygen free radicals production 

and edema are the main elements of ischemia/reperfusion (I/R) injury, and 

protective therapies aim to mitigate these changes. Antioxidants, antiplatelets 

and anticoagulants are used in different organs to control this injury. In this study, 

in a partial hind limb amputation model submitted to global ischemia, it was 

tested the protective effect of Allopurinol, Heparin, Tirofiban or Vitamin C during 

secondary ischemia after venous congestion. A hundred rats divided in five 

groups of 20 animals each were operated; after global ischemia of 90 minutes 

each group was injected into the contra lateral femoral vein one of the following 

solutions: 1 ml of saline solution NaCl 0,9% - control group (CG); 1ml of 

Allopurinol 45mg/kg - experimental group 1 (G1); 1ml of Heparin 200 UI/kg - 

experimental group 2 (G2); 1ml of Tirofiban 50 µg /ml - experimental group 3 

(G3); 1ml of Vitamin C 100mg/kg - experimental group 4 (G4). Sixty minutes of 

limb reperfusion was performed, and a secondary period of limb ischemia started 

with the clamping of the femoral vein only (limb congestion) which lasted for 90 

minutes (secondary ischemia). After that, the vein clamp was removed and a 60 

minute reperfusion period was observed; at the end of the second reperfusion 

period, the right gastrocnemius muscle was removed and fixed in 10% 

formaldehyde, animals were euthanized with a lethal dose of Pentobarbital. 



Muscle fibers were scored as uninjured or injured based on the morphology of 

individual fibers; interstitial edema and bleeding were graded on a four-point 

scale. The control group had more damaged muscle cells 54.6±10.6% when 

compared to allopurinol 31.5±13,6%, heparin 24.7±11.7%, tirofiban 24.6±8.6% 

and Vitamin C 21.3±8.6% all reached statistical significance (p<0.001); among 

the experimental groups, vitamin C had less injury than allopurinol (p<0.029). 

These comparisons were analysed using ANOVA and post-hoc Tukey. The 

single use of Allopurinol, Heparin, Tirofiban or Vitamin C showed a protective 

effect on venous congestion after global ischemia, and Vitamin C was more 

effective than Allopurinol when compared both antioxidants. When evaluating the 

edema, only the antioxidants had statistically lower rates than the CG, whilst all 

drugs reduced the extravasation of red blood cells compared with the control 

group (p <0.001). 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



Com o avanço das técnicas cirúrgicas e a difusão da aplicação clínica da 

microcirurgia nas reconstruções nos últimos 40 anos, os retalhos microcirúrgicos 

atingiram índices de sucesso superior a 90% nos procedimentos eletivos. Muito 

se deve a experiência e domínio técnico dos cirurgiões e melhorias dos materiais 

e controles pós-operatórios aproveitando a maior versatilidade dos retalhos 

microcirúrgicos nas reconstruções. Entretanto, números mais expressivos de 

complicações e reintervenções são esperados nos reimplantes e 

revascularizações de tecidos, pois o tempo de anóxia é variável e ocorre maior 

exposição celular aos produtos metabólicos da isquemia e reperfusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Estudos experimentais esclarecem a fisiopatologia dos danos gerados as 

células no período de isquemia e reperfusão dos tecidos. O entendimento das 

alterações metabólicas ocorridas nesse período permitiu o desenvolvimento de 

formas de terapias para proteção celular e resgate cujo objetivo é evitar um 

desfecho negativo. 7, 8 

Quando se utilizam retalhos microcirúrgicos, as alterações intra e 

extracelulares e também na microcirculação ocorrem durante o inevitável 

período de isquemia, é a chamada isquemia primária, que se inicia com a 

secção do pedículo vascular do retalho e termina após o reestabelecimento do 

fluxo sanguíneo com as anastomoses microvasculares. Nem sempre tão 

evidentes neste momento, as alterações fisiológicas durante o tempo de anóxia, 

que varia em geral de 30 a 120 minutos, é bem tolerado pelos tecidos, mas os 

produtos do metabolismo gerados durante essa fase podem ter relação direta ao 

insucesso da cirurgia. 9 

A reperfusão dos tecidos é fundamental `a sobrevivência celular, 

reestabelece a nutrição e oxigenação vital para o funcionamento metabólico 



celular. As alterações metabólicas ocorridas nessa fase de isquemia são 

transitórias e revertidas com o reestabelecimento do fluxo sanguíneo, com danos 

mínimos celulares. A reoxigenação tecidual, entretanto quando muito retardada, 

em contato com os produtos do metabolismo do período de anóxia produz 

elementos reativos capazes de lesar o próprio tecido. 2, 10, 11, 12,13,14 

Embora seja um número baixo dentro das complicações, a obstrução do 

fluxo sanguíneo causando nova exposição dos tecidos `a anóxia (isquemia 

secundária), pode acelerar o acúmulo de metabólitos potencialmente reativos e 

ter conseqüências mais devastadoras ao tecido. A isquemia secundária é em 

geral, menos tolerada, pois encontra um meio previamente sensibilizado e que já 

acumula substratos reativos potencialmente letais. 15, 16, 17, 18 

A ampliação das indicações cirurgias com reconstrução tem aumentado 

as situações clínicas aonde se encontram maiores dificuldades técnicas e 

consequentemente aumentam o risco de complicações; as tentativas de 

salvamento de segmentos amputados em que o tempo de isquemia esta 

aumentado, além da atual perspectiva dos transplantes compostos de membros 

e partes moles, exigem o conhecimento das alterações metabólicas intra e 

extracelulares ocorridos nos diversos períodos e a introdução de medidas 

protetoras mais eficientes ou métodos de salvamento com maior eficácia quando 

do aparecimento das complicações. 15 

O desejo de poder transferir ou revascularizar os tecidos faz parte do 

imaginário do homem há muitos séculos, como retratado no “Milagre da Perna 

Preta” sobre figura de transplante de perna realizado no século V d.C. por São 

Cosme e São Damião em Roma 19. A realização de anastomoses vasculares e 

reimplantes teve destaque científico desde meados de 1900, sendo que muito 



deste conhecimento deve ser creditado a Alexis Carrel, laureado em 1912 com o 

prêmio Nobel de Medicina pelo pioneirismo na cirurgia experimental com 

técnicas de anastomose vascular e de transplantes. 19, 20, 21 

A cirurgia plástica reconstrutiva avançou neste período com a introdução 

dos retalhos tubulares por Filatov(1917)22 na Rússia e Gillies(1920)23 nos EUA, 

mostrando a possibilidade de transferência de tecidos compostos `a distância 

para lesões no membro inferior. Estudos anatômicos e novos conhecimentos da 

anatomia vascular dos tecidos moles instigam os cirurgiões a transferir 

imediatamente os retalhos sem ficarem presos a seu pedículo vascular. Eram, 

entretanto limitados pelo pequeno diâmetro dos vasos e pela pouca eficácia nas 

técnicas de microanastomoses. 22,23,24 

Essa barreira foi vencida por Jacobson e Suarez em 1960 25 que 

utilizaram a magnificação do campo visual cirúrgico com auxilio de microscópio 

permitindo refinamento técnico das anastomoses vasculares de vasos com 

diâmetro próximo a 2mm.26,27,28,29 Esse avanço técnico foi incorporado `a prática 

clínica, com os primeiros casos de reimplante nos anos 60 utilizando a 

magnificação ótica no auxilio das anastomoses vasculares;30,31,32 relataram 

melhores índices de sucesso dos procedimentos pouco tempo depois, nos anos 

70, o inicio das transferências de tecidos compostos, os retalhos chamados na 

literatura inglesa de “free flaps” e traduzidos mais apropriadamente em nossa 

língua para retalhos microcirúrgicos, descritos por Buncke33,34, Harii e Omori35, 

Strauch e Murray36, O’Brien37 e outros. 

Na América Latina Ferreira, no final do ano de 1972, realiza no Hospital 

das Clínicas da FMUSP o primeiro reimplante de membro utilizando os princípios 

técnicos da microcirurgia e pouco tempo depois as primeiras transferências livres 



de retalhos, apresentados em 1978 em sua tese de livre docência com a 

experiência clinica inicial da aplicação da microcirurgia.38 

Desde então as aplicações clínicas da microcirurgia se expandiram e 

ganharam importância única no rol de técnicas de cirurgia reconstrutiva. Uma 

segunda fase de aprimoramento técnico e conhecimento científico, passou a ter 

maior relevância no índice de sucesso dos casos tratados. Os aspectos 

fisiopatológicos da isquemia e da reperfusão, a tempo foco dos estudos nos 

transplantes de órgão sólidos e outras condições clínicas de isquemia, 

cardiovascular, cerebral, do trato gastrointestinal e das obstruções arteriais 

agudas periféricas, motivaram a busca de conhecimento para controle das 

alterações intra e extracelulares que pudessem comprometer a viabilidade dos 

tecidos. 

 

 

- Fisiopatologia da isquemia/reperfusão 

A interrupção do fluxo sanguíneo pelas artérias com consequente 

estabelecimento da anóxia nos tecidos caracteriza o período de isquemia. 13, 15 A 

lesão tecidual na isquemia primária ocorre por consumo das fontes de energia 

celular, pela ativação de vias com acúmulo de metabolitos tóxicos e resultante 

falência das funções intracelulares que perdem a capacidade de fluxo controlado 

pelas membranas, com consequente desarranjo intracelular. Pode ser 

considerada uma morte por desgaste.2, 9, 39, 40,41 

O tempo de exposição à anóxia e o nível de atividade metabólica dos 

tecidos são os fatores diretamente relacionados ao grau de lesão celular; alguns 

tecidos, com metabolismo celular muito elevado, como por exemplo o cérebro e 



intestinos, são especialmente sensíveis a interrupção do fluxo sanguíneo; o 

tecido muscular esquelético e a pele são relativamente mais resistentes à 

isquemia. Alguns estudos demonstraram que a diminuição da temperatura 

(hipotermia), nestas condições, pode atuar de forma protetora, já que há 

diminuição das atividades metabólicas intracelulares, diminuição do consumo 

energético e menor acúmulo de metabólitos tóxicos, menor resposta inflamatória 

e menos edema;42 clinicamente observa-se com a hipotermia, um prolongamento 

do tempo crítico de viabilidade dos tecidos, constatado no aumento das taxas de 

sucesso dos reimplantes.43 

O ambiente anaeróbico intracelular ativa uma via de produção de ATP 

que gera acúmulo de metabolitos e queda do pH. A integridade estrutural da 

membrana fosfolipídica fica vulnerável quando os mecanismos de proteção e 

reparo assim como os de transporte, pela diminuição da disponibilidade 

energética celular, entram em colapso, resultando em desequilíbrio das trocas 

iônicas e influxo do íon cálcio. 9, 10, 40, 44 

O influxo sanguíneo, após a remoção da obstrução arterial, inicia o 

período de reperfusão dos tecidos. O reestabelecimento da circulação promove 

a restauração das condições necessárias para a sobrevivência celular, mas 

paradoxalmente o influxo de oxigênio no tecido pode acelerar o processo de 

morte da célula. As alterações intracelulares ocorridas no período de isquemia 

podem desencadear uma reação celular irreversível e apoptose inevitável. 9, 12, 13, 

14,15, 44 

A lesão de reperfusão ocorre por uma exposição dos tecidos fragilizados 

durante a isquemia aos produtos reativos do metabolismo do oxigênio, que em 

contato com os substratos acumulados e pela presença de mediadores 



inflamatórios, causam desarranjo celular e capilar e consequente 

extravasamento vascular.12 

Na reoxigenação dos tecidos, o controle das reações de oxidação é 

essencial para saúde do tecido e recuperação com sucesso após a isquemia. 

Em condições normais diversos mecanismos antioxidantes celulares regulam os 

produtos reativos gerados no início da reperfusão; se a interrupção da oferta de 

oxigênio ocorrer por período prolongado, pode gerar acúmulo grande destes 

radicais e desequilibrar essa regulação. 8, 15, 41, 45 

A fisiopatologia da lesão isquêmica e da lesão pela reperfusão são 

diferentes e envolvem alterações metabólicas e inflamatórias como componentes 

da lesão tecidual. A depleção dos ATP e acúmulo de metabólitos que ocorre 

durante a isquemia inicia um processo de desarranjo intracelular pelo efeito 

osmótico e por dano as membranas dos sarcolemas; o influxo de oxigênio após 

a reperfusão embora necessário para o reestabelecimento dos processos 

intracelulares dependentes de ATP, paradoxalmente reage com os produtos 

produzidos e acumulados durante a isquemia, gerando metabólitos oxiradicais 

ativados capazes de lesar as estruturas organizadas das membranas celulares 

através da peroxidação fosfolipídica. Zweier et al. reportou que o pico de 

geração de RLO no miocárdio ocorre nos primeiros 10 segundos da 

reperfusao;46 hipótese corroborada por Bertuglia et al. que constataram um 

aumento de 72% dos RLO em ate cinco minutos de reperfusao.47 Portanto os 

efeitos mais deletérios da lesão de isquemia e reperfusão são causados 

imediatamente após a reperfusão do tecido isquêmico.8, 9, 10,40, 44, 48,49,50,51 

 A lesão de isquemia e reperfusão (I/R) é modulada por complexa 

sinalização intracelular não totalmente conhecida, que dispara uma cascata 



inflamatória aguda que resulta em disfunção e necrose celular. Os linfócitos são 

mediadores da lesão e do “fenômeno de não reperfusão” descrito por Ames et al. 

em 1968,52 caracterizada pelo edema tecidual, formação de trombos na 

microcirculação, vasoespasmo, aumento da permeabilidade vascular, adesão 

dos polimorfonucleados (PMN) e acidose celular. 8, 12, 43, 53, 54, 55, 56 

Demonstrado por Hill e Ward(1971)57 na reperfusão do miocárdio 

isquêmico e em diferentes estudos de isquemia intestinal,58 em retalhos 

cutâneos59 e de membros60 , os primeiros eventos da reperfusão sugerem uma 

expressão de “antígenos da isquemia” que são reconhecidos por 

imunoglobulinas IgM formando imunocomplexos que sinalizam para a ativação 

do complemento e formação de citocinas (interleucina 1 e 8) e C3a e C5a 

anafilotoxinas, indutoras da degranulação dos mastócitos. A ativação dos 

linfócitos e formação de complexos de ataque à membrana, mediam a lesão 

celular pela ativação do metabolismo do ácido aracdônico, propagador da 

sinalização inflamatória. Este promove uma ativação das plaquetas, induz um 

estímulo quimiotático e promove a expressão das moléculas de adesão que 

facilitam o rolamento dos neutrófilos e macrófagos nas vênulas pós capilares, 

princípio do processo do fenômeno de não reperfusão e ataque da membrana 

celular. 8, 14, 40, 48,54 ,61 ,62 ,63 , 64 

A lesão do endotélio vascular deixa o tecido conectivo subendotelial 

exposto à circulação sanguínea, inicia uma complexa sequência de eventos que 

resultará na formação do trombo vascular. A adesão plaquetária ao subendotélio 

é o estimulo para ativação das plaquetas, favorecendo a agregação e liberação 

de grânulos contendo histamina, serotonina, trombina, fator de ativação 

plaquetária, entre outros mediadores; a proliferação de receptores de 



glicoproteína IIb/IIIa ativados na superfície plaquetária forma pontes de ligação 

com o fibrinogênio e outras plaquetas, resultando em um bloco plaquetário. Esse 

acúmulo de plaquetas ativadas, além de favorecer a formação de um trombo 

libera substâncias vasoativas como o tromboxane A2, produto da via da 

ciclooxigenase, que estimula o agrupamento de mais plaquetas e promove 

diminuição no fluxo sanguíneo. 1, 55, 61, 65, 66 

Estes mecanismos inflamatórios são mediadores do sistema de 

coagulação e agem como pró-coagulantes responsáveis pelas tromboses das 

vênulas pós-capilares e dos espasmos do sistema arterial. 14, 67 

O óxido nítrico (NO) é um vasodilatador potente produzido pelo endotélio 

vascular que mantem o tônus basal da microcirculação, na homeostase vascular. 

Produzido a partir da L-arginina em reação com o NADPH(nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato) tem papel importante na regulação da pressão sanguínea 

modulado pelo influxo celular do Ca2+. Na I/R há diminuição significativa da 

concentração de NO causando grande repercussão na motricidade dos vasos e 

também, por mecanismo não totalmente compreendido, a adesão e migração 

dos leucócitos pelo endotélio vascular, influenciando diretamente a 

permeabilidade dos capilares. Também, o consumo do NO pela reação com os 

radicais livres de oxigênio resulta na formação do radical peroxinitrito, radical 

extremamente reativo capaz de causar lesão direta celular, outro mecanismos de 

agressão do tecido, além de precipitar a vasoconstrição e a formação de 

trombos na microcirculação.8,13,15,44,68,69,70 A endotelina, potente vasoconstritor, 

também tem sua liberação estimulada pelos níveis reduzidos de NO na isquemia 

dificultando o reestabelecimento da circulação sanguínea normal.71 



O controle do fluxo de cálcio através da membrana celular é um 

mecanismo ativo dependente de gasto energético. O período de anóxia e a 

diminuição das reservas energéticas celular é crítico nesta regulação; o 

metabolismo anaeróbico por períodos maiores que 2 horas já não supre todas as 

necessidades de gastos, causando supressão das bombas de cálcio na 

membrana fosfolipídica e aumento intracelular da concentração deste íon. A 

manutenção estável da concentração do cálcio intracelular tem importante papel 

nos processos fisiológicos de regulação enzimática e estabilização da membrana 

celular, produção de ATP mitocondrial e ainda regulação da endo e exocitose. 8,9 

-Formação dos radicais livres de oxigênio (RLO) 

O corpo humano esta exposto a diferentes vias de estresse oxidativo de 

origem exógena pela alimentação e pelo meio ambiente e suas interações, e de 

origem endógena através das diversas reações metabólicas intracelulares 

principalmente nas mitocôndrias, nos processos de fagocitose e defesa celular, 

tanto nas trocas gasosas pulmonares. 45 

As formas reativas do oxigênio e outros radicais livres tem envolvimento já 

conhecido na fisiopatologia do envelhecimento, do câncer e outras doenças; 

estes radicais ativos atacam proteínas, lipídios, carboidratos e o DNA, 

eventualmente causando lesões.72 

Os RLO são as moléculas mais reativas, não são toleradas em grande 

concentração nos meios celulares e por isso, mecanismos de inativação e 

remoção destes metabólitos agem conjuntamente para promover o equilíbrio 

iônico. Através da redução dos peróxidos ou seqüestro dos íons metálicos, ou 

também pela inativação por ligação molecular, ocorre inativação dos radicais 

ativados ou parada da cadeia de oxidação. Destacam-se nesse controle as 



enzimas superóxido dismutase, catalase e peroxidase, os antioxidantes 

conhecidos como quelantes vitamina C, vitamina E, acido úrico, bilirrubinas, 

carotenóides e flavonóides, e os tampões antioxidantes como a albumina, 

transferrina e ceraloplasmina. 7, 8, 45, 73 

Muitas são as células produtoras de radicais livres de oxigênio nos tecidos 

isquêmicos; neutrófilos, mastócitos, monócitos, linfócitos, plaquetas ativadas 

entre outras células inflamatórias, além claro das células próprias do tecido, tem 

papel crucial como fonte deste metabólito ativado nas reações da xantina 

oxidase, da redução do ferro e do NADPH. 12, 13, 59, 69 

Durante a isquemia o ATP é catabolizado para hipoxantina em reações 

em série que sedem energia : ATP- ADP -AMP- adenosina -inosina- hipoxantina- 

xantina. 

Uma protease citoplasmática ativada pelo cálcio intracelular converte a 

Xantina Desidrogenase em Xantina Oxidase(XO). A XO é uma enzima do 

endotélio microvascular do músculo esquelético responsável pela produção da 

maior parte dos RLO; Na reperfusão a XO, por redução monovalente da 

molécula de oxigênio produz o ânion superóxido (O2-), molécula instável que 

reage formando peróxido de hidrogênio (H2O2) espontaneamente. Metais de 

transição(ex: ferro, cobre) na presença de H2O2, participam como catalisadores 

da reação com O2-, formando radical citotóxico mais potente, o hidroxil (OH-); 

reação esta conhecida como Haber-Weiss, chamada quando catalisada pelo 

Ferro de reação de Fenton.2, 8, 40 

O2-  + Fe3+    =  O2  + Fe2+ 

O2-  + H2O2  =  OH-  + OH-  + O2 

H2O2  + Fe2+  = OH-  + OH-  + Fe3+ 



Por outra via, o oxigênio consumido pelos neutrófilos ativados são 

convertidos quando associados com a NADPHoxidase da membrana em O2-.  A 

mieloperoxidase abundante nos neutrófilos catalisa a conversão de H2O2 para 

ácido hipocloroso (HOCl), outro oxidante citotóxico potente. 

H2O2  + Cl-  + H+       == (MPO) ==      HOCl + H2O 

A lesão de I/R e’ mediada por oxiradicais (O2-, OH-, H2O2) gerados 

durante a reperfusão, que se originam dos produtos da isquemia em presença 

de oxigênio, estes RLO em abundância não são inativados completamente 

devido ao esgotamento dos mecanismos antioxidantes celulares, causando 

peroxidação lipídica dos ácidos graxos das membranas celulares, resultando em 

ruptura da integridade destas, além de reagir com proteínas e lipídios 

intracelulares amplificando a resposta inflamatória e progredindo para lesão 

celular irreversível. 2, 7, 8, 40, 51, 61 

Qualquer evento que comprometa a circulação após o período de 

isquemia primária e reperfusão é chamado de isquemia secundária. Algumas 

complicações podem ocorrer após a liberação completa do fluxo, destacando-se 

as obstruções na anastomose vascular arterial ou venosa (falha técnica, 

hipotensão, hipercoagulabilidade ou desprendimento de placas da parede 

vascular) ou ação externa na parede dos vasos (compressão, hematoma ou 

acotovelamento).13 

A obstrução arterial caracteriza-se pela palidez do tecido e enchimento 

capilar lento ou ausente, o tecido perde o turgor e fica mais frio quando 

comparado aos tecidos vizinhos, uma punção apresenta saída lenta de sangue 

mais escurecido ou apenas secreção serosa.74 



A obstrução venosa tem aspecto oposto com enchimento capilar rápido e 

coloração vinhosa escurecida, o tecido fica túrgido mas também pode ficar frio, 

quando realizada punção no retalho a saída de sangue é rápida e de aspecto 

escuro. O comprometimento venoso geralmente é mais comum que o arterial 

devido a fatores, como o sistema de fluxo sanguíneo mais lento favorecendo a 

estase, o maior risco de compressão extrínseca ou dobramento e torção devido 

a estruturação mais frágil da parede venosa. 65, 74,75, 76 ,77 ,78 ,79 

É de fundamental importância o diagnóstico precoce da obstrução 

vascular arterial, venosa ou de ambos, pois somente a liberação do fluxo 

sanguíneo mantém a condição si ne qua non da viabilidade tecidual. 

Diversos métodos de monitorização da perfusão tecidual foram 

desenvolvidos utilizando-se de aspectos clínicos, de imagem ou laboratorial tais 

como a temperatura, saturação de oxigênio, fluxometria por Doppler, glicemia 

tecidual; entretanto alguns sinais de confusão podem retardar o diagnóstico e 

comprometer o resultado cirúrgico. 74, 80, 81 

A distinção da origem da obstrução arterial ou venosa, apesar de ocorrer 

com a mesma cirurgia exploratória, tem importância clínica pelo 

comprometimento mais intenso e precoce causado pela congestão dos tecidos. 

6,13, 16, 17, 59, 66, 82, 83, 84, 85, 86,87 

Períodos curtos de oclusão venosa total resultam em lesão muscular 

precoce; Gabriel at al. realizaram estudo constatando que, após 60 minutos de 

obstrução venosa com reperfusão de 24horas ocorre 75% de necrose do tecido 

muscular.6 A sensibilidade do tecido muscular `a isquemia arterial ou venosa é 

reconhecida pela alta atividade metabólica deste tecido. Harashina et al. em 

estudos com retalhos cutâneos, demonstraram período crítico de oclusão venosa 



de 8 horas com necrose de 100%.88 Coordenados por Cunha, estudos prévios 

realizados no laboratório da FMUSP com modelo de amputação subtotal de 

membros em ratos, apresentaram períodos críticos de viabilidade de 3 a 4 horas 

quando realizada oclusão venosa, mais curtos quando comparado `a resistência 

de 8 horas dos membros quando realizada a isquemia global.89,90 Resultados 

semelhantes foram obtidos por Nguyen et al. em estudos recentes, que também 

demonstram pior recuperação dos retalhos com congestão venosa em relação 

aos isquêmicos arteriais em qualquer tempo.91 

No período inicial da oclusão venosa o fluxo arterial permanece 

preservado até o momento que a pressão extravascular é alta o suficiente para 

colapsar os capilares arteriais.6 O aumento da pressão vascular causa um 

extravasamento intenso para o espaço intercelular seguido de hemorragia da 

microcirculação; o edema resultante além de colapsar todo o sistema 

microcirculatório é também uma grande barreira para a difusão do oxigênio pelo 

tecido que justifica o estabelecimento de um ambiente isquêmico mesmo com o 

fluxo sanguíneo arterial intacto;16,17,66,84,91,92,93 Malizos et al. mostraram uma 

queda no pH tecidual quando realizada a obstrução venosa, que se estabiliza 

aproximadamente após 1 hora, sugerindo inativação metabólica celular depois 

desse período.86 

O pequeno influxo arterial de oxigênio no tecido durante a obstrução 

venosa até a completa isquemia parece servir de substrato para a produção de 

RLO. Alguns tratamentos propostos no controle dos RLO apresentaram alguma 

eficácia 94,95, mas sugerem uma etiologia multifatorial dos efeitos deletérios 

observado na congestão venosa que incluem  edema, RLO e trombose. A 

utilização de aminoesteróides modulando a via inflamatória do ácido aracdônico, 



inibindo a adesão leucocitária e migração dos neutrófilos também foi eficaz no 

controle da peroxidação lipídica e dano celular pós obstrução venosa. 8, 82 

Alterações da microcirculação podem ser percebidas pelo 

reestabelecimento do fluxo sanguíneo que é mais lento após a desobstrução 

venosa, resultado da compressão extrínseca da microvasculatura e aumento da 

viscosidade intravascular (aumento do hematócrito/plaquetas) 17, 66 ;O edema 

tecidual ocorre já nos momentos iniciais da obstrução venosa, agindo o fluido 

intersticial como barreira a difusão do oxigênio dos capilares para a célula. 84, 91 

 

-Terapias protetoras 

A extensão de lesão de isquemia/reperfusão (I/R) tem relação direta com 

o tempo de anóxia e com o consumo metabólico do tecido. Uma serie de 

propostas terapêuticas foram testadas como a expansão volêmica, hipotermia, 

trombólise e anticoagulação. Outras estratégias atacam os múltiplos 

mecanismos da lesão de I/R baseado na inibição da formação de oxiradicais ou 

sua neutralização utilizando quelantes dos radicais livres de oxigênio (RLO), 

controle da ativação do complemento e dos neutrófilos, prevenção da trombose 

microvascular ou sua trombólise, buscando atenuar a agressão e lesão celular.1 

Algumas intervenções visando contornar os danos causados durante a I/R 

foram propostos, como a atenuação dos oxiradicais utilizando antioxidantes, 

prevenção da formação de RLO utilizando inibidor da xantina oxidase, prevenção 

da adesão e migração dos neutrófilos, pré e pós-condicionamento isquêmico, 

vasodilatação, anticoagulação, inibição da agregação plaquetária, hipotermia, 

anticoagulação, entre outros. 2, 5, 7 



O momento da intervenção terapêutica também foi motivo de inúmeras 

pesquisas. Os tratamentos pré isquêmicos nem sempre são possíveis pela 

diversidade de situações clinicas sujeitas a I/R tecidual aguda. O tratamento pós-

isquêmico, entretanto, compreende todos os pacientes e podem ser iniciados 

antes da pré reperfusão, com função protetora ou após a reperfusão com 

objetivo de resgate.41,96,97 

Assim, quando consideradas as complicações que evoluem para isquemia 

secundaria, a terapêutica adotada pode ter caráter protetor ou de resgate. A 

dificuldade de um diagnóstico precoce de uma obstrução arterial ou venosa, 

demonstrada pela quantidade de equipamentos e métodos já descritos com esta 

finalidade74, expõe por algum período os tecidos já sensibilizados na isquemia 

primária a uma nova agressão tecidual até o cirurgião chegar ao diagnóstico, e 

iniciar reintervenção cirúrgica. 

 

- Agentes antioxidantes e quelantes dos radicais livres de oxigênio (RLO) 

Os benefícios de diferentes substâncias e agentes considerados 

antioxidantes se mostraram efetivos na inativação dos RLO. O sequestro dos 

radicais livres no espaço intra e também extracelular é um importante 

mecanismo de defesa contra o estresse oxidativo durante a I/R protegendo dos 

danos estruturais que a peroxidação lipídica pode causar nas membranas e 

organelas celulares.7,12,13,98 

Entre esses agentes tem destaque: 

 a- Vitamina C. 

O acido ascórbico chamado popularmente de vitamina C, é um composto 

endógeno hidrossolúvel conhecido pela grande capacidade de redução dos 



radicais livres. A vitamina C e sua forma reduzida glutationa agem como primeira 

linha de defesa contra o estresse oxidativo pela sua atividade específica redutora 

de radicais ativados hidrossolúveis (superóxido e hidroxil) e quelante direto, além 

da ação antioxidante inespecífica em sinergismo com substâncias lipofílicas, por 

exemplo, na regeneração do tociferoxil em tocoferol, que protegem a membrana 

celular dos componentes responsáveis pela peroxidação lipídica. 7, 8, 72, 99,100,101 

Taha et al.102 demonstraram o consumo da vitamina C na exposição a 

isquemia e reperfusão, e atenuacao da peroxidação lipídica desde o início da 

reoxigenação; alguns outros estudos demonstraram o mesmo efeito protetor da 

vitamina C na lesão de reperfusão em diferentes tecidos,  nos retalhos 

cutâneos103 ,pulmonar104, cerebral105 ,renal 7, cardiaco106, hepatico51 e intestinal 

107, 108. 

Sakagami e Stoh109 entretanto, demonstraram um efeito oxidante da 

vitamina C in vitro, e agressão celular, que pode estar relacionado a 

concentração plasmática do fármaco. Foram utilizadas doses de 30mg/kg a 

1000mg/kg de vitamina C nos estudos experimentais; o efeito protetor 

antioxidante do fármaco na isquemia/reperfusão dos tecidos tem sido alcançado 

com doses mais baixas, entre 30-100mg/kg; as altas doses do fármaco, 

próximas de 1000mg/kg, tem relação com lesão oxidativa por efeito direto e pela 

interação com íons metálicos. 7,110,111 

b- Alopurinol 

O alopurinol e seu metabólito ativo oxipurinol (aloxantina), atua na 

proteção celular através da inibição da xantina oxidase, enzima importante na 

formação dos RLO nas condições de isquemia e reperfusão tecidual. A reação 

em cadeia, descrita previamente, na qual o ATP fornece energia a célula durante 



a isquemia resulta em acúmulo de hipoxantina, que no momento em que ocorre 

a reperfusão tecidual, a exposição destes produtos do metabolismo anaeróbico 

ao oxigênio desencadeia reações catabolizadas pela enzima xantina oxidade 

que resultarão em moléculas de oxigênio hiperreativas O2-, a presença do 

alopurinol é um importante inibidor dessa reação. Além disso, duas outras 

formas de diminuir a exposição dos tecidos aos radicais ativados do oxigênio, 

são atribuídos ao alopurinol com mecanismo não bem conhecido; um efeito 

direto quelante dos radicais livres e a atenuação da ativação e infiltração de 

neutrófilos, conhecida fonte de radicais ativados. 98,112,113 

Demonstrado por Manson et al. em 1983 114, a relação dos radicais livres 

com a perda de retalhos foi estudada utilizando um modelo de obstrução venosa 

induzida em retalhos fásciocutâneos em ratos, que demonstrou a formação dos 

radicais livres após a reperfusão e que agentes como o alopurinol poderiam 

evitar a produção destas substâncias tóxicas. Concannon et al.115 observaram 

em modelo de reimplante de membro de ratos submetidos a isquemia de 6 horas 

um aumento na taxa de sobrevida de 30% para 60% quando realizada a infusão 

de alopurinol imediatamente antes da reperfusão. Cunha et al.90 dentro desta 

mesma linha de pesquisa, demonstraram a proteção dos tecidos musculares 

submetidos à isquemia global quando utilizado o alopurinol, corroborando 

resultados da literatura.11 

 

- Soluções de preservação 

O uso de soluções preservadoras durante a isquemia quente de membros 

foi testada por diferentes autores e não há um consenso quanto ao benefício. 

Turk116 e Alper (2002)3, apresentaram resultados opostos desta modalidade de 



terapia. A utilização rotineira nos transplantes de órgão de soluções 

preservadoras como a de Wisconsin, Stanford, Eurocollins entre outras, visa a 

proteção celular durante o período isquêmico do órgão, prolongando o tempo de 

preservação deste ate sua reperfusão. As características metabólicas de cada 

órgão e tecido devem ser avaliadas para melhor configuração de uma solução 

especifica para cada tipo celular. A estabilização das membranas celulares do 

tecido muscular estriado pela solução de Wisconsin, já foi testada neste modelo 

de amputação de membro de ratos e uma nova solução de preservação foi 

proposta por Silva117 com beneficio, apoiando os resultados de Turk116 

- Pré-condicionamento e pós-condicionamento 

Murry et al. em 1986, originalmente demonstraram que períodos curtos de 

isquemia antes de expor o miocárdio a um período longo de anóxia, diminuía a 

área de infarto e a disfunção do miocárdio;118 Curtos períodos de isquemia 

antecedendo um período de isquemia com maior duração parece preparar o 

tecido as alterações que irão ocorrer na ausência de fluxo de oxigênio;119 O pré 

condicionamento isquêmico ativa um processo de sinalização celular que resulta 

no aumento da produção de antioxidantes endógenos, como exemplo a 

superóxido dismutase, aumentando assim os mecanismos de defesa e 

inativação dos produtos do metabolismo anaeróbio.117 Lee et al.120 

demonstraram os mesmos fundamentos avaliando a preservação da capacidade 

funcional do músculo esquelético apos pré-condicionamento e isquemia de 60 

minutos. 2, 5, 41 

Estudo de Wang et al. testaram os mesmos princípios no momento da 

reperfusão, denominado pós-condicionamento, com a hipótese do controle e 



oferta intermitente de oxigênio ao tecido ser possível modular a produção de 

RLO.121 

 

- Anticoagulação 

Diferentes regimes terapêuticos com objetivo de prevenção a trombose 

vascular foram propostos baseados principalmente na anticoagulação. 

Nahabedian et al. em 2004 propuseram a utilização da heparina antes da secção 

do pedículo dos retalhos, seguido de irrigação das anastomoses com heparina e 

utilização de dextran no pós operatório; Suh et al. (2004) também preconizaram 

irrigação das anastomoses com solução de heparina e no pós operatório 

utilização de aspirina(acido acetil salicílico) por 7 dias; Dassonville et al. (2007) 

utilizaram a heparina de baixo peso molecular; Pohlenz et al. (2007) mantiveram 

a heparina em bomba de infusão intravascular por 7 dias, enquanto que 

Nakamizo (2004) e Fukuiwa (2008) utilizaram a prostaglandina E1 por 5 dias no 

pós operatório, todos com resultados. 122 

A heparina foi descoberta em 1916 por Mclean, pertencendo a família dos 

glicosaminoglicanos composta por polissacarideos com peso molecular variando 

de 3000 a 40.000 dalton, com produção endógena pelos mastócitos,  é o 

anticoagulante mais importante da prática clínica.123 Utilizada habitualmente na 

profilaxia da trombose venosa e da tromboembolia, tem sua maior importância 

na prevenção das tromboses pós angioplastia coronariana do infarto miocárdico, 

nas hemodiálises, durante a perfusão extracorpórea e com ação protetora pós 

trombectomias, trombólises e nas revascularizações periféricas. 123  

O bloqueio da cascata de coagulação pela ação da heparina como cofator 

da antitrombina III, ocorre através da inativação da trombina(fator II) e fator X, e 



também com menor intensidade dos fatores de coagulação IX, X XI e XII; Com o 

controle da ativação da trombina, não ha estimulo para ativação dos fatores V e 

XIII e para o recrutamento das plaquetas,  impedindo assim a conversão final do 

fibrinogênio em fibrina. 65, 123 , 124 ,125, 126 

Nas microcirurgias vasculares a heparina e seus análogos fracionados é 

utilizada como profilaxia das tromboses das anastomoses arterial e venosa, além 

da perfusão isolada (wash out) dos retalhos no início do período de 

isquemia.127,128 

A anticoagulação com heparina tem meia vida de 60 minutos quanto 

injetada intra vascular e protege a microcirculação da trombose, baixa a 

viscosidade do sangue, diminui a permeabilidade vascular e edema tecidual pela 

ação anti-inflamatória. A parte do conhecido mecanismo anticoagulante, o 

bloqueio da resposta inflamatória local além de prevenir a formação dos trombos 

também melhora o fluxo sanguíneo arterial.129 Essa ação anti-inflamatória já foi 

relatada em diferentes terapêuticas clinicas nos casos de asma130 , colite 

,obstrução arterial aguda 53 e queimaduras.131,132 

Estudos em diferentes modelos de isquemia e reperfusão miocárdica 

demonstraram uma diminuição dos efeitos lesivos ao tecido quando utilizada 

heparina; um grande numero de proteínas de grupos que incluem a 

anticoagulação e fibrinólise, metabolismo lipídico, fator de crescimento e 

apoptose celular, mediadores da resposta imune e de ativação do complemento, 

além da adesão e migração leucocitária podem interagir por ligações com a 

molécula da heparina, neutralizando a ativação de citocinas pro inflamatórias e 

consequentemente diminuindo a sinalização da resposta inflamatória.133 ,134 



Como efeito adverso do seu uso clínico, a heparina pode aumentar os 

índices de hematoma, hipercalemia e também o risco de trombocitopenia 

induzido; a descontinuação do tratamento costuma reverter as alterações 

clínicas, que também podem ser inativada pela ação do sulfato de protamina 

(1mg/100unidades de heparina). O monitoramento do tempo de tromboplastina 

parcialmente ativada (TTPA) e do hemograma são necessários para ajuste 

individualizado da droga sendo uma razão de 1,5-2,5 adotado como “nível 

terapêutico”.123,124,125  

A glicoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) é um receptor da membrana plaquetária 

responsável pela ligação com a fibrina e outras plaquetas. A ação dos teus 

antagonistas são mais potentes na inibição da função plaquetária e risco de 

eventos trombóticos, que a aspirina e outros antiagregantes.135 O tirofiban e’ um 

antagonista não peptídico do receptor de glicoproteina IIb/IIIa plaquetário 

utilizado como bloqueador da interação com o fibrinogênio e da ligação cruzada 

das plaquetas, portanto uma eficiente ação na prevenção do processo 

trombótico. Tem sido utilizado clinicamente nas síndromes coronarianas agudas 

e na rotina do pós cateterismo para desobstrução das coronárias como 

bloqueador da GPIIb/IIIa de preferência. 136 

O bloqueio da agregação plaquetária e da sua ativação, tem efeito 

negativo no desencadeamento do metabolismo da ciclooxigenase e síntese das 

prostaciclinas, e suas conseqüências já descritas previamente, portanto 

considera-se a ação dos inibidores da glicoproteina IIb/IIIa como limitadores 

também da resposta inflamatória. 137,138,139,140,141,142 

O tirofiban tem meia vida de 2 a 2,5 horas e uma excreção renal 

preferencial, devendo ter sua dose ajustada em pacientes com problemas na 



função renal. A eficácia comparada dos inibidores da GP IIb/IIIa (tirofiban, 

abciximab, eptibatide) no bloqueio plaquetário é semelhante, sendo que o 

abciximab tem risco de trombocitopenia mais elevados e de reações de 

hipersensibilidade e anafilaxia se administrado novamente. 143  

-Trombólise 

A trombólise por definição é um tratamento de resgate. O uso de agentes 

trombolíticos nas obstruções vasculares tem sua ação pela ativação do 

plasminogênio, que através da plasmina dissolve os coágulos de fibrina e 

também as ligações com o fibrinogênio e os fatores de coagulação VIII a XII. 

Trombólise tem sido utilizada nos casos de obstrução arterial aguda com 

sucesso, mas aumenta a incidência de sangramentos. Os agentes trombolíticos 

mais utilizados na prática clínica são a estreptoquinase, a urokinase e o rt-PA, 

com resultados efetivos no salvamento de retalhos.1,96,144,145 

Bui et al. em 2007, propuseram um protocolo de tratamento das 

tromboses vasculares de origem arterial e venosa consistindo de exploração 

cirúrgica, trombectomia com passagem de cateter de Fogarty, anticoagulação 

com heparina e trombólise do retalho em perfusão isolada com estreptoquinase 

50.000 a 250.000 (5000U/ml) ou rt-PA 5 a 20mg (1mg/ml), com porcentagem de 

sucesso de 63%.75 Outras causuísticas relatam índices de sucesso pós 

reexploração e trombólise do retalho entre 34 e 73 por cento.146,147 

Panchapakesan et al determinaram como indicação de trombólise os retalhos 

explorados com reestabelecimento de bom fluxo arterial sem um retorno venoso 

compatível. 148 

A estreptoquinase é uma enzima do grupo C estreptococcus beta-

hemolítico, que ativa o plasminogênio para produzir a enzima plasmina. Sua 



ação tem meia vida de aproximadamente 20 minutos e age pela degradação do 

fibrinogênio plasmático e dos fatores de coagulação. É conhecida sua 

antigenicidade podendo produzir reação alérgica como febre, urticária e 

broncoespasmo, não sendo recomendado sua reutilização dentro do prazo de 

um ano pelo risco de anafilaxia.1 

 O rt-PA (recombinant tissue pasminogen activator) é um trombolítico 

específico da fibrina com mecanismo de ação envolvendo a conversão do 

plasminogênio em plasmina, com meia vida plasmática de 5 minutos, tem sido 

atribuído muitos benefícios ao seu uso nas tromboses venosas. Além de ter 

menor antigenicidade, tem ação mais rápida e apresenta menores incidências de 

complicações hemorrágicas quando comparado com outros agentes 

fibrinolíticos. 1, 144, 149 

Uma anticoagulação tem se mostrado necessária no seguimento pós 

trombólises dos infartos agudo do miocárdio; o uso da heparina ou antiagregante 

plaquetário é recomendado ate que o endotélio vascular esteja reparado e o 

risco de trombose diminua.144, 150, 151, 152  

Como podemos ver, diversas propostas terapêuticas protetoras e de 

resgate tem sido utilizadas com intuito de controlar ou ao menos diminuir os 

mecanismos de lesão celular entendidos na fisiopatologia da lesão de 

isquemia/reperfusão. Sabemos que há diferenças nos mecanismos de lesão da 

isquemia primária e secundária; não há consenso na literatura das terapias 

profiláticas a serem adotadas, tão pouco as de resgate. 

Dando prosseguimento a linha de pesquisa sobre o tema, que estuda a 

isquemia/reperfusão em modelo experimental de membro posterior de rato, foi 

realizada uma isquemia secundária conseqüente a obstrução da veia e utilizado 



um método de avaliação histológica de fragmentos musculares; pudemos assim 

estudar a eficácia de algumas terapias protetoras nas complicações relacionadas 

à insuficiência de drenagem venosa do tecido muscular. 

O modelo de amputação subtotal de membro posterior em ratos com um 

ciclo de isquemia global primária seguido de isquemia secundária, por obstrução 

venosa isolada, procurou reproduzir condição clinica diária da microcirurgia 

reconstrutiva e sua complicação mais freqüente, a trombose venosa. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 



 

 

Foi formulada a hipótese que as drogas alopurinol, heparina, tirofiban e 

vitamina C, quando administradas separadamente no momento da reperfusão 

primária do membro, puderam conferir um efeito protetor celular durante uma 

congestão venosa no período pós operatório, diminuindo os danos celulares à 

isquemia secundária. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO 



A pesquisa experimental foi realizada no Laboratório de Microcirurgia e 

Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - 

FMUSP (LIM04), sendo que todos os procedimentos seguiram os protocolos de 

cuidados submetidos à aprovação pela Comissão de Ética para analise de 

projetos de pesquisa– CAPPesq sob número 0001/09. 

 

- Animais 

Foram utilizados 109 ratos (Ratus norvergicus) de linhagem Wistar, com 

idade de 15 a 20 semanas, machos com peso corporal entre 290 a 380 gramas 

(media 345g). Todos os amimais foram fornecidos pelo biotério central da 

FMUSP. O procedimento sempre realizado pelo mesmo pesquisador e os 

animais acondicionados individualmente em gaiolas com alimento e água filtrada 

(ad libitum) durante o período de analise, com temperatura do ambiente de 23 a 

25 grau Celsius. 

Foram excluídos e substituídos os animais que durante o procedimento 

evoluíram para óbito ou tiveram alguma complicação venosa ou arterial. O 

numero total de óbitos foi de 8 ratos, atribuídos as complicações anestésicas e 

distribuídos: 2 animais do controle, 2 animais do grupo alopurinol, 1 animal do 

grupo heparina, 2 animais do grupo tirofiban e 1 animal do grupo vitamina C; Foi 

verificado trombose venosa no teste de ordenhamento imediatamente antes da 

colocação do clampe para iniciar a congestão venosa em 1 animal do grupo 

vitamina C, atribuído a acotovelamento dos vasos femorais.  

- Procedimento cirúrgico 

Os animais receberam anestesia intraperitoneal com tiopental 

sódico(50mg/kg) e complementações quando necessário (10mg/kg). O membro 



posterior direito e a região inguinal esquerda foram submetido a tricotomia. 

Posicionados na mesa de procedimentos em decúbito dorsal, os membros foram 

restritos apos ser realizada a marcação cirúrgica. (foto 1). 

 

Foto 1 – Marcação cirúrgica 

 

 

Incisados a pele e o tecido celular subcutâneo sobre as marcações 

prévias na região inguinal do membro posterior direito (foto 2). 

 



 Foto 2 – incisão inguinal direta 

 

Os vasos epigástricos superficiais foram identificados à direita e realizada 

eletrocoagulação com bisturi bipolar (foto 3). Para magnificação do campo 

cirúrgico foi utilizado o microscópio cirúrgico Karl Kaps com aumento de 16 

vezes para dissecção dos vasos femorais (foto 4); 



 

Foto 3 – eletrocoagulação dos vasos epigástricos direito 

 

Foto 4 – dissecção dos vasos femorais direito 

Com eletrocautério bipolar os ramos vasculares cutâneos foram 

eletrocoagulados, e a secção dos músculos da porção proximal da coxa feita 



circularmente após eletrocoagulação (foto 5), o nervo ciático foi identificado e 

seccionado (foto 6). 

 

Foto 5 – secção muscular                   Foto 6 – identificação do nervo ciático 

O fêmur na sua porção proximal recebeu uma osteotomia com serra 

manual e uma cola instantânea foi utilizada para evitar o sangramento medular 

do mesmo; a amputação do membro posterior direito do rato foi completa sendo 

preservado apenas os vasos femorais, artéria e veia. (foto7a e 7b) 

 

Foto7a – amputação subtotal 

 

 



 

Foto 7b – amputação subtotal 

Os músculos foram aproximados por pontos em U de nylon 5-0 e a pele 

suturada com nylon contínuo, mantendo-se via de acesso na parte interna da 

coxa para manipulação dos vasos femorais (foto 8). 

 

 

 



Foto 8 – sutura da musculatura 

 

 

 

 

Na coxa contralateral (esquerda) foi realizada incisão vertical e, sob visão 

magnificada do microscópio, isolados os vasos femorais e seu ramo inguinal 

para posterior infusão das drogas (foto 9). 

 

 

 

Foto 9 – dissecção dos vasos epigástricos esquerdo 



Após a constatação da presença do fluxo sanguíneo pelos vasos femorais 

pela manobra do ordenhamento (foto 10/11/12). 

 

Fotos 10/11/12 – manobra do ordenhamento 

Foi aplicado um clipe microvascular atraumático interrompendo o fluxo da 

artéria e veia direitos antes da emergência dos vasos epigástricos inferiores (foto 

13).  

 

Foto 13 – posicionamento do clampe microvascular (artéria e veia) 

Novamente realizado o teste do ordenhamento e confirmada a interrupção 

do fluxo sanguíneo pelos vasos, iniciando-se assim a isquemia total do membro. 

As vias de acesso foram fechadas com pontos simples de nylon 5-0, foi 

realizada reposição volêmica de 10ml através de infusão subcutânea de solução 

fisiológica de NaCl a 0,9% ao fim do procedimento. Os animais foram 



acondicionados em gaiolas individuais com temperatura ambiente entre 23 e 25 

graus Celsius. 

Completado o período de isquemia quente de 90 minutos a sutura da 

coxa esquerda foi reaberta e a veia epigástrica superficial cânulada com agulha 

29G. (foto 14) 

 

Foto 14 – infusão da solução na veia epigástrica superficial esquerda 

 

 A sutura interna da coxa direita foi reaberta e confirmada a obstrução 

vascular total pelo clipe microvascular; o mesmo foi então removido e pelo teste 

de ordenhamento, assim confirmado o reestabelecimento do fluxo pelos vasos 

femorais. Iniciou-se o primeiro período de reperfusão por 60 minutos. No mesmo 

momento da reperfusão foram injetado separadamente as soluções na veia 

epigástrica superficial esquerda cânulada no volume de 1 ml (soro fisiológico, 

heparina, vitamina C, alopurinol e tirofiban) definindo os grupos de estudo. 

Foram divididos 5 grupos com 20 ratos em cada um: 



Grupo Controle: injetado 1ml de solução fisiológica de NaCl 0,9% no 

momento da reperfusão em 20 ratos. 

Grupo 1 (alopurinol): injetado 1 ml de solução contendo 45 mg/Kg de 

alopurinol em bolus no momento da reperfusão em 20 ratos. 

O alopurinol (AllopurinolR - Sigma-Aldrich) foi diluído em hidróxido de 

sódio 1 N até a solução completa da droga em pó. Nesta solução alcalina foi 

adicionado ácido clorídrico 1 N até início de precipitação do alopurinol 

sinalizando máxima solubilidade; foi adicionado uma gota final de hidróxido de 

sódio 1 N para dissolver o precipitado e acrescentado o volume necessário de 

água destilada para se obter a concentração final.(90) 

Grupo 2 (heparina): injetado 1 ml de solução contendo 200UI/kg de 

heparina em bolus no momento da reperfusão em 20 ratos. 

Grupo 3 (tirofiban): injetado 1ml de solução contendo 50µg/ml de Tirofiban 

em bolus no momento da reperfusão em 20 ratos. 

Grupo 4 (vitamina C): injetado 1 ml de solução contendo 100mg/kg de 

vitamina C em bolus no momento da reperfusão em 20 ratos.  

Após este período de reperfusão de 60 minutos a incisão da face interna 

da coxa direita foi reaberta e aplicado um clipe microvascular atraumático 

interrompendo o fluxo da veia femoral direita, próximo à emergência dos vasos 

epigástricos inferiores mantendo-se o fluxo arterial preservado; (foto 15). 



 

Foto 15 – posicionamento do clampe na veia femoral direita 

 Realizado o teste do ordenhamento e confirmado a interrupção do fluxo 

sanguíneo pela veia femoral, iniciou-se o período oclusão venosa (isquemia 

secundária) do membro por 90 minutos. 

Terminado o tempo de congestão, o microclampe vascular foi removido 

da veia femoral e observada a reperfusão venosa, confirmando a ausência de 

trombo no seguimento próximo ao ponto de colocação do microclampe vascular 

pela manobra do ordenhamento na veia femoral; foi estabelecido período de 60 

minutos de reperfusão, e após este, a sutura cutânea e muscular do membro 

posterior direito foi desfeita, os vasos femorais ligados junto a emergência dos 

vasos epigástricos superficiais e os animais sacrificados através de overdose 

anestésica por injeção intraperitoneal de tiopental sódico. 



O membro posterior foi dissecado imediatamente após a ligadura dos 

vasos e isolado o músculo gastrocnêmio, que foi armazenado em formol a 10% 

para realização de analises histológicas 

 

- Analise histológica 

O músculo gastrocnêmio foi mantido em formalina a 10% e depois fixado 

em parafina para realização de cortes de 4 micrometros transversais ao sentido 

das fibras na porção central do músculo e então corados com hematoxilina-

eosina (HE). As laminas foram examinadas sobre um microscópio de luz com 

magnificação de 20 vezes; O patologista fotografou 10 campos por corte, sendo 

aleatoriamente escolhidas 05 destas imagens, que foram numeradas 

randomicamente (www.random.org) para avaliação, devido a natureza não 

uniforme da lesão de isquemia/reperfusão, que poderia resultar em viés da 

analise do músculo. Todas as imagens foram examinadas por um mesmo 

patologista, com o auxilio de um marcador aleatório de 100 pontos equidistantes 

por campo(“multiporpouse test-system”)154,155, classificando 100 fibras 

musculares por campo sendo totalizado 500 miócitos analisados por lâmina. 56, 

64,96,97. Foto 16. 

 



 

Foto 16 – Avaliação Histológica; HE 20X 

 

Seguindo critérios histológicos, as lesões das fibras musculares foram 

classificadas como sem lesão, lesão moderada e lesão grave (necrose); foram 

consideradas sem lesão quando as células apresentavam bordas bem definidas 

e formato poligonal, textura e coloração uniforme, células satélites e núcleo 

pericelular; consideradas com lesão moderada quando apresentavam bordos 

definidos, formato redondo, textura e coloração irregular, núcleo pericelular; e 

lesão grave (necrose) quando apresentava se com perda do contorno de bordos, 

citoplasma com textura e coloração irregular e núcleo não identificado ou 

deslocado, aplicando o termo “fibras vermelhas esfarrapadas”, que corresponde 

a distorção das miofibrilas. 56,62, 63, 64,96,97 

As células foram pontuadas pelo grau de alteração histológica recebendo 

0 ponto quando a célula foi classificada como integra e 1 ponto quando a célula 

foi considerada com lesão moderada ou apresentava lesão grave, conforme os 



critérios descritos anteriormente, totalizando um escore com variação de 0 a 100 

pontos por campo; 63 a soma total dos cinco campos avaliados por lâmina foi 

então dividido por 500 - pontuação total dos campos dividido pelo número de 

fibras contadas (escore total de dano celular/500), expressando assim uma 

porcentagem da extensão da lesão muscular. 

Foram também analisados a presença de edema e o extravasamento de 

hemácias para o espaço intercelular, através de escala de pontuação variando 

de 0 a 4 pontos em cada campo analisado; foi considerado 0 como ausência, 1 

ponto - pouco presente ou mínimo, 2 pontos - presença moderada, 3 pontos - 

presença intensa e 4 pontos - presença muito intensa. O valor absoluto de cada 

campo foi somado (5 campos por lamina), variando o resultado absoluto por 

animal de 0 a 20 pontos. 45,156. Foto 17. 

 

Foto 17 – Avaliação histológica; HE 20X 

 

- Analise estatística 

Foi realizada a analise estatística com o auxílio do software estatístico R 

3.0.2 (R Core Team, 2013) para obtenção dos resultado. Os dados como 



medidas descritivas de posição (média, mínimo, máximo) e escala (desvio 

padrão) da porcentagem de extensão da lesão muscular e dos escores de 

edema e extravasamento de hemácias, foram analisados para cada um dos 

cinco grupos e então as médias dos grupos foram comparadas através de 

modelos de comparações múltiplas one way analise de variância – ANOVA e 

post-hoc Tukey. Foi utilizado um nível de significância de 5% (p<0,05) para 

considerar as diferenças entre os grupos significativas estatisticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



 O grupo controle apresentou uma taxa de lesão celular de 54,6% (±10,6), 

que quando comparado com os grupos experimentais, que tiveram taxa de lesão 

celular de, Grupo 1 (alopurinol) 31,5% (±13,6), do Grupo 2 (heparina) 24,7% 

(±11,7), do Grupo 3 (tirofiban) 24,6% (±8,6) e do Grupo 4 (vitamina C) 21,3% 

(±8,6), que são diferentes estatisticamente do controle com p<0,001 (tabela 1 e 

2), representados no gráfico 1 e 2. 

Tabela 1: Medidas do percentual de lesão celular 

Grupo n Mínimo 1º Quartil Média Mediana 3º Quartil Máximo Desvio Padrão 

controle 20 34 49 54.6 56 60 72 10.6 

alopurinol 20 10 22 31.5 30 38 60 13.6 

heparina 20 8 18 24.7 23 30 54 11.7 

tirofiban 20 12 20 24.6 24 30 42 8.6 

Vitamina C 20 10 14 21.3 21 26 36 8.6 

 

Tabela 2. Coeficientes da ANOVA para percentual de lesão 

Coeficiente Estimado 
Erro 

padrão 
valor t valor p 

Intercepto 54,6 2,413 22,629 <0,001 

alopurinol -23,1 3,412 -6,77 <0,001 

heparina -29,9 3,412 -8,763 <0,001 

tirofiban -30 3,412 -8,792 <0,001 

Vitamina C -33,3 3,412 -9,759 <0,001 

 



 

Gráfico 1. Boxplot do percentual de lesão por Grupo.  g1 – alopurinol / g2 –

heparina /g3 – tirofiban /g4 – vitamina C 

 

Gráfico 2. Densidade suavizada do percentual de lesão por Grupo. g1 – 

alopurinol / g2 –heparina /g3 – tirofiban /g4 – vitamina C 

 



Foi então complementada a comparação entre os grupos para porcentagem de 

lesão celular pela correção de Tukey; observou-se diferença estatística entre os 

grupos vitamina C e alopurinol com p<0,029; não houve diferenças estatísticas 

quando comparados os outros grupos entre si, p<0,05. Tabela 2.1 

 

 

Tabela 2.1. Comparações múltiplas da regressão linear para percentual de lesão 

IC para diferença (95%) 

Contraste Diferença 
Inf Sup 

Valor de 

p 

ajustado 

g1-controle -23,1 -32,6 -13,6 <0,001 

g2-controle -29,9 -39,4 -20,4 <0,001 

g3-controle -30,0 -39,5 -20,5 <0,001 

g4-controle -33,3 -42,8 -23,8 <0,001 

g2-g1 -6,8 -16,3 2,7 0,277 

g3-g1 -6,9 -16,4 2,6 0,263 

g4-g1 -10,2 -19,7 -0,7 0,029 

g3-g2 -0,1 -9,6 9,4 1,000 

g4-g2 -3,4 -12,9 6,1 0,856 

g4-g3 -3,3 -12,8 6,2 0,869 

 

 

 



Quando analisado o edema tecidual, o escore do grupo controle tem valor de 

10,3(±1,9), o G1 (alopurinol) tem 8,7(±2,3), o G2 (heparina) 9,8(±1,8), o G3 

(tirofiban) 9,1(±1,6) e o G4 (vitamina C) 8,6(±3,6), com uma força estatística 

baixa, apenas o G1 e o G4 tem media de escore mais baixa estatisticamente 

comparado ao controle com p<0,05, porém com sobreposição na distribuição 

dos grupos (tabela 3 e 4) representados no gráfico 3 e 4. 

 

Tabela 3: Medidas resumo do escore de edema 

Grupo n Mínimo 1º Quartil Média Mediana 3º Quartil Máximo Desvio Padrão 

Controle 20 8 9 10.3 11 12 13 1.9 

alopurinol 20 5 7 8.7 8 10 13 2.3 

Heparina 20 6 9 9.8 10 11 13 1.8 

Tirofiban 20 7 8 9.1 8 10 12 1.6 

Vitamina C 20 1 6 8.6 9 12 14 3.6 

 

 

Tabela 4. Coeficientes da ANOVA para escore de edema 

Coeficiente Estimado 
Erro 

padrão 
valor t valor p 

Intercepto 10,35 0,5223 19,815 <0,001 

alopurinol -1,65 0,7387 -2,234 0,028 

heparina -0,6 0,7387 -0,812 0,419 

tirofiban -1,3 0,7387 -1,76 0,082 

Vitamina C -1,8 0,7387 -2,437 0,017 



 

 

Gráfico 3. Boxplot do escore de edema por Grupo Gráfico. g1 – alopurinol / g2 –

heparina /g3 – tirofiban /g4 – vitamina C 

 

Gráfico 4. Densidade suavizada do escore de edema por Grupo. g1 – alopurinol / 

g2 –heparina /g3 – tirofiban /g4 – vitamina C 



 Analisado o escore do extravasamento de hemácias, com valor de 

9,0(±3,1) no grupo controle, 3,9 ±3,0 no G1 (alopurinol), 3,8 ±3,2 no G2 

(heparina), 4,1 ±2,3 no G3 (tirofiban) e 4,2 ±3,2 no grupo G4 (vitamina C); todos 

os grupos experimentais apresentaram-se estatisticamente diferentes do grupo 

controle, com p<0,001, (tabela 5 e 6) representados no gráfico 5 e 6. 

Tabela 5. Medidas resumo o escore de sangue 

grupo n Mínimo 
1º 

Quartil 
Média Mediana 

3º 

Quartil 
Máximo 

Desvio 

Padrão 

controle 20 4 7 9.0 10 11 14 3.1 

alopurinol 20 1 2 3.9 3 6 11 3.0 

heparina 20 1 2 3.8 2 6 10 3.2 

tirofiban 20 1 2 4.1 4 6 9 2.3 

Vitamina 

C 20 1 2 4.2 3 7 10 3.2 

 

Tabela 6. Coeficientes da ANOVA para escore de sangue 

Coeficiente Estimado 
Erro 

padrão 
valor t valor p 

Intercepto 9 0,6694 13,445 <0,001 

alopurinol -5,1 0,9467 -5,387 <0,001 

heparina -5,2 0,9467 -5,493 <0,001 

tirofiban -4,9 0,9467 -5,176 <0,001 

Vitamina C -4,85 0,9467 -5,123 <0,001 



 

Gráfico 5. Boxplot do escore de sangue por Grupo.  g1 – alopurinol / g2 –

heparina /g3 – tirofiban /g4 – vitamina C 

 

Gráfico 6. Densidade suavizada do escore de sangue por Grupo. .  g1 – 

alopurinol / g2 –heparina /g3 – tirofiban /g4 – vitamina C 

	  
	  
	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 



Com o avanço da cirurgia reconstrutiva e da técnica microcirurgica, os 

índices de perda de retalhos microcirúrgicos em centros especializados são 

inferiores a 5% dos casos, geralmente associados as tromboses vasculares. 

Apesar da habilidade técnica dos microcirurgiões, a necessidade de 

reabordagem cirúrgica ocorre em cerca de 15% dos pacientes, já que a 

intervenção precoce buscando a reversão da interrupção do fluxo arterial ou do 

venoso constitui a única estratégia baseada em evidência que pode salvar o 

retalho; o sucesso destas revisões entretanto,  ocorre em apenas 50% delas, o 

que justifica a constante busca de métodos de reconhecimento precoce do 

comprometimento vascular, e o vasto campo de pesquisa das terapias 

perioperatorias. 65, 75, 92, 144, 148 ,157,158,159,160,161,162,163 

Desde a descrição por Volkmann em 1881 53 das alterações musculares 

relacionadas à isquemia, como conseqüência do edema e extravasamento 

vascular, a tolerância dos tecidos à anoxia temporária tem sido estudada, com 

propostas de terapias protetoras ou de resgate para aumentar os indices de 

sucesso dos procedimentos que obrigatoriamente passaram por um período de 

privação do oxigênio. A compreensão da suscetibilidade dos tecidos, que varia 

em função da atividade metabólica dos mesmos, é de vital importância no 

planejamento e tratamento das afecções clínicas e cirurgicas suceptíveis à 

fisiopatologia da isquemia e reperfusão tecidual. 

O tecido muscular, quando restrito do metabolismo aeróbico, é o mais 

vulnerável tecido nos membros devido a sua intensa necessidade energética.53 

Belkin et al.164 em 1988 já observaram que membros de rato submetidos à 

isquemia a partir do uso de um torniquete apresentava lesão muscular 

significativa após 3 horas. Outros autores destacaram o papel do estresse 



oxidativo que é produzido durante o período de reperfusão, sendo a duração da 

isquemia o fator que mais influencia a severidade deste.49 As alterações 

celulares do endotélio vascular durante a isquemia predispõe a formação dos 

radicais livres de oxigenio (RLO) e quando acontece a reoxigenação, estes 

produtos causam danos à integridade do leito microvascular. 5,165 

Estudos anteriores da lesão celular durante o período de isquemia e 

reperfusão em diferentes tecidos e a irreversibilidade observada em algumas 

situações, deu origem ao termo “fenômeno de não reperfusão” descrito por 

Ames et al. em 1968 52,que descreveram as causas da obstrução capilar no 

tecido cerebral como conseqüência de um período isquêmico, que hoje é 

utilizado para descrever lesão isquêmica grave de qualquer tecido; há 

hemoconcentração intravascular, microtrombose, obstrução capilar pelos 

leucócitos, edema do capilar endotelial, edema tecidual e compressão capilar 

extravascular, origens da não reperfusão tecidual, embora exista a hipótese que 

alguma lesão muscular celular irreversível anteceda estes eventos.166 Pode se 

afirmar que a reperfusão do tecido isquêmico resulta em lesão celular e 

microvascular, aparentemente mediados pelos metabolitos reativos do oxigênio 

RLO e leucócitos PMN ativados;14,15, 49,167 agentes pro inflamatórios são 

produzidos e liberados a partir do estimulo dos oxidantes derivados da xantina 

oxidase, facilitando o rolamento, aderência e migração dos PMN. Schlag et al. 

observaram que o aumento da adesão leucocitária ocorre somente apos 60 

minutos de reperfusão em modelo de isquemia muscular por 2 horas.49 Com 

aumento do tempo de isquemia o grau de envolvimento dos neutrófilos na lesão 

de reperfusão é maior e mais precoce. O controle dos níveis inflamatórios e dos 

elementos pro-trombóticos diminuem a lesão da fibra muscular; as cirurgias 



eletivas podem ser antecedidas por terapias medicamentosas protetoras visando 

preservar os níveis de energia muscular celular e minimizando a produção de 

RLO. 14,15, 49,55,168,169 

Infelizmente algumas situações clinicas que expõe o tecido a isquemia 

não podem ser controlados e drogas não podem ser utilizadas de forma 

protetora. Além disso, algumas drogas também elevam os riscos de 

sangramento e devem ser utilizadas com cautela nas terapias de resgate, 

diminuindo o número de pacientes expostos.  

O reconhecimento precoce do comprometimento vascular de um retalho e 

sua reversão é fundamental para a sobrevivência do mesmo, entretanto se 

houver métodos de prolongamento da tolerância dos tecidos à isquemia e 

proteção durante a reperfusão pode haver benefício, mesmo nas complicações 

com reconhecimento mais tardio. 

O risco de comprometimento vascular é maior nas primeiras 48 horas pós 

operatórias e constitui a complicação mais devastadora.5,75 Há uma prevalência 

da obstrução por agregação plaquetária nas tromboses arteriais, enquanto que 

os coágulos de fibrina são mais comuns na trombose venosa. O fluxo sanguíneo 

mais baixo e lento no período de reperfusão e também a instabilidade do 

endotélio vascular nas proximidades da anastomose microcirúrgica, favorecem a 

adesão das plaquetas e o desencadeamento da cascata de coagulação. O 

diagnóstico da insuficiência arterial geralmente é mais fácil e precoce que a 

obstrução venosa, justificando as diferentes características dos trombos arteriais 

e venosos, sendo o último mais organizado.124, 125, 144 

Durante a reperfusão uma hiperemia reativa é observada apos a isquemia 

arterial e não após congestão venosa. As paredes vasculares encontram se 



relaxadas distalmente à oclusão arterial devido a baixa pressão intraluminal e ao 

acumulo de metabolitos ácidos; com o fim da obstrução o fluxo vascular encontra 

os vasos no seu maior relaxamento. Na obstrução venosa, caracterizada pelo 

edema e aumento da pressão intravascular, há vasoconstrição mediada pelas 

fibras musculares da parede vascular e também uma compressão externa ao 

vaso, justificando uma reperfusão mais lenta dos capilares. A lesão do endotélio 

parece ser importante fator de injuria na reperfusão, já que ele é capaz de 

modular o tônus vascular e também liberar fatores vasodilatadores ou de 

ativação inflamatória84; o aumento da permeabilidade do leito vascular, pela 

perda de junção das células endoteliais em sofrimento, permite o escape de 

proteínas e células e subseqüente edema intercelular.170 

A mudança de coloração do retalho para um padrão vinhoso é um dos 

principais sinais de congestão venosa, já representando um estágio com 

alterações microvasculares instaladas e com potencial de lesão celular. 74,144,152 

Mesmo na obstrução venosa há um pequeno influxo arterial, que aumenta 

a pressão intravascular e resulta em edema tecidual, servindo como barreira na 

difusão do oxigênio aos tecidos; as alterações metabólicas celulares e a ativação 

das vias inflamatórias pelo acúmulo de leucócitos ativados na presença de 

pequena quantidade de oxigênio, eleva as concentrações de RLO; o aumento da 

viscosidade e estase vascular favorece a formação de trombos na 

microcirculação.17,83,92 

A menor resistência dos retalhos à congestão venosa quando comparada 

a isquemia global se deve principalmente pelo grande comprometimento que 

ocorre na reperfusão da microcirculação, muito em função do aumento da 

pressão hidrostática do extravascular que o edema tecidual causa sobre a 



arquitetura dos capilares83,92 .Na estase há um aumento da hemoconcentração 

resultando maior viscosidade, que também é fator da lenta reperfusão 

microvascular e hipercoagulabilidade. A viscosidade é determinada pelo 

hematócrito e em menor grau pela concentração de proteínas plasmáticas. A 

instabilidade do endotélio vascular e o fluxo sanguíneo turbulento através das 

anastomoses são estímulos potenciais para a adesão e agregação plaquetária, 

que podem causar uma obstrução física da passagem sanguínea. No endotélio 

vascular saudável não ocorre adesão de plaquetas e liberação de fatores pro-

coagulantes a assim podemos considerar a lesão da parede endotelial como um 

fator determinante no disparo da via da coagulação e também a responsável 

pela facilitação do extravasamento dos componentes do sangue ao espaço 

intersticial.17, 66,157  

A agressão ao endotélio na congestão venosa se inicia no período de 

isquemia, sendo sugerido como causa da lesão uma combinação da isquemia 

por si e pelo aumento da pressão no sistema vascular causado pela estase. A 

lesão celular se prorroga com a reperfusão. Hjortdal et al. em 1994, observaram 

uma dilatação vascular causada pela estagnação do sangue, além de agregação 

de plaquetas degranuladas aderidas `a parede dos vasos.66 Tampões de fibrina, 

lesão celular endotelial, extravasamento de glóbulos vermelhos, plaquetas 

ativadas e edema são sem duvidas os componentes precursores da lesão 

celular originados pela obstrução venosa.17 

Neste estudo utilizamos um modelo experimental que buscava 

similaridade às situações clínicas comuns nas transferências microcirúgicas de 

tecidos compostos (retalhos microcirúrgicos) e nos reimplantes de extremidades, 

uma vez que a complicação mais freqüente do período pós operatório é a 



congestão venosa proveniente de uma trombose da anastomose vascular 

venosa sem o comprometimento inicial do fluxo arterial.92 

O tempo de isquemia primária de 90 minutos é compatível com o tempo 

médio habitual na prática clínica das transferências de retalhos microcirúrgicos. 

Estudos prévios demonstram que a isquemia primária de 60 a 120 minutos 

seguido de reperfusão de 60 minutos não causam comprometimento dos 

tecidos, notando-se alterações ultraestruturais pequenas mas sem 

desorganização celular, situação encontrada usualmente no pós operatório das 

reconstruções utilizando retalhos livres, onde não é comum se observar lesão 

tecidual após a recuperação apenas de um quadro de edema transitório.49, 

166,167,170 

As obstruções vasculares, como já descrito, são as principais causas de 

perda de retalhos e a trombose de origem venosa é mais deletéria que a de 

origem arterial. O fluxo de baixa pressão e velocidade característico das veias e 

sua fragilidade estrutural, tornam as anastomoses venosas mais susceptíveis ao 

risco de compressão extrínseca e dobramento/torção com maior freqüência. A 

obstrução do fluxo causa uma congestão dos tecidos retrogradamente 

resultando aumento da pressão hidrostática vascular até que esta atinja a 

pressão sanguínea arterial e ocorra uma parada do influxo sanguíneo ao retalho, 

iniciando a isquemia secundária.10,83 ,92,171,172 

A isquemia secundária pela obstrução venosa foi estudada em modelo de 

retalhos epigástricos em ratos por Knox et al., que utilizaram um modelo de 

isquemia primaria global de 120min e reperfusão, seguida de isquemia 

secundária pelo clampeamento venoso por 3 e 5 horas testando o efeito protetor 

da droga L-NAME (inibidor da síntese do oxido nitroso) com melhora da 



sobrevida dos retalhos cutâneos.69 Diederich et al. realizaram isquemia muscular 

em ratos e hipotermia durante a reperfusao primaria, observando o efeito 

protetor desta intervenção durante um período de isquemia secundaria de 3 

horas devido a congestao venosa.92 Cunha et al. em 2007, demonstraram em 

modelo de reimplante de membro de rato um período crítico de viabilidade 

celular após obstrução venosa isolada entre 3 e 4 horas.89 Utilizamos nesta 

pesquisa o modelo experimental de amputação subtotal de membro de rato 

descrito em 1991 por Concannon et al. e modificado por Cunha, que permite 

avaliar o comportamento do tecido muscular dentro de um sistema vascular de 

grande fluxo como é submetido um membro isolado. Esta linha de pesquisa que 

se iniciou com avaliações de isquemia primária e efeitos protetores de diversas 

terapias, também estudou soluções de preservação na isquemia primária e um 

modelo de congestão venosa isolada. 89,90,115,173,174 

O modelo proposto agrupa dois momentos distintos de anóxia, estudados 

anteriormente de forma individual, que como observado possuem fisiopatologia 

diferentes quando tem origem arterial e origem venosa; além de dois períodos de 

reperfusão com características próprias, pós isquemia arterial e pós congestão 

venosa. 

O momento de infusão das drogas imediatamente antes da liberação do 

microclampe dos vasos femorais, encontra um ambiente que foi exposto ao 

metabolismo anaeróbico com acumulo de seus produtos, muito susceptíveis à 

formação de RLO na reexposição ao oxigênio; e também ainda não 

desencadeou a intensa sinalização inflamatória e ativação plaquetária, 

observada após o início da reperfusão.97 



A congestão venosa instituída minutos depois da primeira reperfusão, tem 

ambiente celular em recuperação da agressão tecidual inicial; a entrada de 

pequeno influxo sanguíneo até sua completa estase, alimenta um tecido 

sensibilizado previamente com pequena quantidade de oxigênio, além de 

aumentar de forma progressiva a pressão hidrostática capilar e favorecer o 

extravasamento do fluido para o interstício celular. 17,83 

A liberação do fluxo venoso não alivia de imediato a pressão retrograda 

intravascular; a microcirculação em estase venosa apresenta uma viscosidade 

sanguínea aumentada (pelo extravasamento) e hemoconcetração, pressão 

hidrostática extracelular aumentada, causando colapso da microcirculação 

venosa que dificulta o reestabelecimento do fluxo sanguíneo; além disso, o 

edema intersticial pode se comportar como uma barreira a difusão dos nutrientes 

ao tecido.16, 92, 93 

Para avaliação mais precisa, escolhemos a analise histológica da 

musculatura esquelética, que tem particularidades: os grupos musculares são 

compostos por 2 tipos de fibras que se misturam, fibras vermelhas lentas ou tipo 

I e fibras brancas rápidas ou tipo II, que diferem pelo seu metabolismo 

predominante oxidativo com capacidade de contração tônica, típico músculo 

utilizado nas contrações estáticas e para manutenção da postura, no tipo I; e 

anaeróbio pelo metabolismo predominante do glicogênio, responsáveis pelas 

contrações fásicas rápidas, característico dos músculos da locomoção, no tipo II. 

53 Esse composição muscular com ambas fibras musculares e seus distintos 

mecanismos de atividade metabólica, ficam evidentes quando se observa o 

conjunto muscular e as alterações heterogênicas das fibras ao microscópio. 

Células com intenso edema, com desarranjo citoplasmático e na membrana 



fosfolipídica, podem ser observadas lado a lado de células com pouca alteração 

nas mesmas condições de fluxo de oxigênio.  Diferentes grupos musculares já 

foram estudados e não se obteve um valor preditivo de sensibilidade quanto ao 

tipo de fibra muscular nos diferentes cenários de isquemia e reperfusão.  

O músculo gastrocnêmio é do tipo misto, composto por fibras do tipo I e 

tipo II, respectivamente com metabolismos predominantemente oxidativo e 

glicolítico. O aspecto heterogênio da sua formação permite uma analise mais 

ampla das alterações celulares nas fibras com predomínio de metabolismo 

rápido tanto quanto metabolismo lento, sendo possível avaliar o comportamento 

de ambas apos a ausência de oxigênio e as conseqüências da sua reintrodução 

na via metabólica62,63,175,176 

Quanto a classificação das células como integras ou lesadas, é de fácil 

identificação e caracterização as células sem lesão celular, já nas células 

lesadas como a distinção do grau de lesão (moderado ou grave) nem sempre é 

tão clara, ocorre uma intersecção natural dos grupos que pode ser observada 

pelas nuances do grau de agressão a célula, e portanto agrupadas em um único 

grupo; o curto período de observação dos animais, limita quaisquer 

intercorrências que poderiam ocorrer no pós operatório(tromboses e obstruções 

vasculares, infecção, autofagia) de forma não controlada, mas também não 

permite obter uma informação precisa das células que evoluiriam para necrose, 

ou ainda mais especifico, qual célula terá déficit funcional completa.56 

A analise histológica do músculo seguiu os mesmo princípios de estudos 

que demonstraram que a avaliação histológica é uma mensuração direta da 

lesão celular que permite a distinção dos miócitos lesados e saudáveis com 

acurácia e permite uma extrapolação quantitativa da lesão muscular total.56,156 



Quanto a analise de parâmetros qualitativos como edema, inflamação, 

congestão, hemorragia, entre outros, tem sido realizada na literatura através de 

escalas, de pontuação, de faixa percentual ou cruzes, como forma de quantificar 

uma alteração não paramétrica. Bozkurt et al. avaliaram inflamação, edema, 

hemorragia, granulação e congestão de retalhos músculo-adipocutâneos de 

ratos com taxa de porcentagens de 0, menor que 25%, de 25-50%, de 50-75% 

ou mais que 75%, pontuando respectivamente de 1 a 5.10,156 Princípios de 

avaliação muito parecidos com os de Coban et al. na analise do edema, 

congestão e sangramento em retalho fasciais de rato.45 

Utilizando escala de pontuação de 0 a 4, respectivamente, ausência, 

mínimo, presença moderada, presença intensa e muito intensa, foi possível uma 

classificação quantitativa do edema e extravasamento de sangue para o 

interstício, permitindo inferir as alterações de permeabilidade do endotélio 

vascular ao fluido sanguíneo (edema) e para os elementos celulares (hemácias e 

células brancas).  

As alterações celulares que poderão resultar em dano celular se iniciam 

no momento da isquemia primária inevitável na transferência dos retalhos ou em 

conseqüência da desvascularização de um segmento pós trauma. O acumulo de 

metabólitos neste período de anóxia e a sinalização intracelular como 

conseqüência da diminuição da oferta energética, pode causar um colapso dos 

mecanismos celulares de homeostase e finalmente morte celular. O 

reestabelecimento do fluxo sanguíneo é a grande esperança de recuperação das 

funções celulares e essencial para recompor as necessidades energéticas e 

remoção dos produtos tóxicos, mas também pode ser um agravador das 

alterações teciduais já instaladas. Com o passar das horas apos a reperfusão, os 



danos celulares ocorridos no período de isquemia vão sendo sanados e o edema 

tecidual e a resposta inflamatória começam a diminuir, consequentemente as 

complicações também. A oxigenação do tecido pode promover reações de 

oxidação dos diversos produtos do metabolismo anaeróbico, produzindo 

elementos altamente reativos e danosos a microcirculação, excedendo o insulto 

isquêmico inicial. 

A lesão de isquemia/reperfusão portanto envolve um mecanismo 

complexo de ativação imunológica, bioquímica e inflamatória; uma série de 

eventos celulares podem resultar na ativação da apoptose celular ou ainda 

sinalizar o aumento da resposta das imunoglobulinas e complemento, 

amplificando os danos teciduais. 

As terapias de proteção dos tecidos expostos a isquemia e reperfusão são 

baseadas na diminuição do gasto metabólico celular, inativação dos radicais 

livres ou controle da resposta inflamatória e coagulação; enquanto as terapias de 

resgate geralmente visam a lise dos trombos na microcirculação.166 

Uma terapia eficaz no momento da primeira reperfusão poderia antecipar 

e bloquear a intensa produção e ação lesiva dos RLO, diminuir a sinalização 

inflamatória e portanto, regular a atração, o rolamento e adesão de leucócitos e 

polimorfonucleados, além de impedir também a ativação das plaquetas, que por 

sua vez estimula a cascata de coagulação.92 

O bloqueio da formação dos RLO e de seus efeitos deletérios, pode ser 

atingido por ação direta com redução dos radicais ativados, por ação 

antioxidante, ou através da inibição de sua síntese. 

O alopurinol e seu metabolito ativo oxipurinol, inibidor da xantina oxidade, age 

bloqueando a gênese dos RLO, mas também há sugestão que ele também é um 



quelante direto dos radicais livres.98,113 Concannon et al. 115 e Cunha et al.90, em 

modelos semelhantes de reimplante de membro em ratos, obtiveram resultados 

protetores aumentando a viabilidade dos membros quando utilizado o alopurinol 

após isquemia global; Feller et al. utilizaram a superóxido dismutase, outra 

enzima que catalisa o oxigênio ativado impedindo a formação de radicais 

hidroxil, também com sucesso demonstrado na melhora da função muscular pós 

isquemia quente.177 Modelo de isquemia e reperfusão muscular em coelhos 

demonstrou a diminuição dos níveis de xantina oxidase e outros marcadores de 

radicais livre após o uso do alopurinol;73 em ratos o  alopurinol também foi eficaz 

diminuindo o edema muscular e a permeabilidade vascular pós I/R.71, 112, 170 

O alopurinol é o único fármaco antioxidante com ação direta na inibição 

da xantina oxidase que se utiliza na rotina clínica; o composto aprovado para uso 

terapêutico porém, só tem disponibilidade na apresentação oral, não sendo 

possível sua utilização injetável na prática clínica. Alguns estudos que  não 

demonstraram efeito antioxidante efetivo do fármaco, talvez tenham resultados 

justificados pela disponibilidade plasmática reduzida apos ingestão oral.  

A vitamina C ou acido ascórbico, antioxidante com alta dissolubilidade 

plasmática, é capaz de agir tanto no intracelular como no extracelular compondo 

a primeira defesa contra os oxidantes do endotélio. Sua efetiva ação como 

antioxidante inativa diretamente os radicais superoxidos e hidroxil, 

complementada com potente atuação como quelante no período pós reperfusão; 

seu forte poder redutor, pela doação de um íon hidrogênio, limita inicialmente a 

lesão celular marcada principalmente pela peroxidação lipídica que ocorre apos 

a reperfusão, e consequentemente bloqueia a “lesão secundária”, caracterizada 



pelo gatilho de ativação dos fatores inflamatórios e moléculas de adesão 

endotelial e todas as tuas conseqüências.7, 72 ,106,108, 109, 

Lehr et al. em 1995,178 apresentaram uma ação pouco discutida da 

vitamina C, relatando uma prevenção da ativação dos leucócitos, agregação 

plaquetária e da adesão do endotélio microvascular quando realizado um pré 

tratamento em ratos submetidos a isquemia e reperfusão, justificando os 

resultados observados de bloqueio da peroxidação das membranas celulares e 

não ativação do ciclo da resposta inflamatória. 7,12,106,111 

Estudos de isquemia/reperfusão do músculo esquelético como nos outros 

tecidos também apontam os efeitos protetores acido ascórbico; Erkut et al 

observaram a diminuição dos níveis de xantina oxidade e da enzima 

malondialdeido, substratos da síntese dos radicais livres, e o aumento dos níveis 

de antioxidantes endógenos superoxido dismutase, catalase e glutationa, no 

período pós reperfusão sugerindo a manutenção das reservas quelantes 

intrínsecas.73 Foram as mesma conclusões de van den Heuvel et al. que 

sugerem também, que a utilização de antioxidantes hidrofílicos como a vitamina 

C, são capazes de manter a capacidade intrínseca de inativação dos RLO 

gerados no início da reperfusão e desta forma prevenir o desenvolvimento de 

lesão tecidual. 179 

Porém, foi observado que em altas concentraçoes plasmática a vitamina 

C pode apresentar um comportamento pro-oxidante pela sua interação com íons 

de metais como o ferro e suas formas reativas,51,156 e outros mecanismos pouco 

conhecidos.110,111 Neste estudo a dose utilizada de vitamina C foi de 100mg/kg, 

também utilizada com efeito benéfico em outros tecidos. 7 



Os resultados obtidos com o uso dos antioxidantes alopurinol e vitamina C 

neste estudo estão alinhados com os dados de literatura referente a 

isquemia/reperfusão de diferentes tecidos e especificamente do músculo 

esquelético; diferentes modelos de reperfusão de músculo isolado, retalhos 

cutâneos e fasciocutâneos e de membro, utilizaram diferentes drogas 

antioxidantes como pré tratamento isquêmico ou com infusão pós isquemia 

arterial ou venosa no momento da reperfusão. 

O uso do alopurinol neste modelo de isquemia/reperfusão e posterior 

isquemia secundária (congestão venosa) diminuiu significativamente a 

porcentagem de lesão celular quando comparado o grupo experimental (G1) ao 

grupo controle (p<0,001).  A infusão do alopurinol no momento de maior acumulo 

de substratos do metabolismo anaeróbico da isquemia primária, promove uma 

inibição na síntese dos radicais livres de oxigênio e consequentemente menor 

agressão celular; no momento seguinte quando se instala a congestão venosa, o 

ambiente celular com resposta inflamatória mais controlada, apresenta menor 

edema (p<0,028) e  extravasamento celular intersticial (p<0,001), entendendo 

desta forma que o endotélio vascular consegue manter a regulação da 

permeabilidade aos elementos celulares do sangue.  

O fármaco vitamina C (G4) foi o grupo que mais diminuiu a porcentagem 

de lesão celular quando comparado ao controle (p<0,001). A potente ação 

antioxidante, quelante e anti-inflamatória, promove proteção celular eficiente pela 

atuação ampla da droga na inativação dos RLO, destacando se como o grupo 

experimental de menor porcentagem absoluta de lesão celular 21,3%. Embora a 

dose do fármaco utilizada seja considerada baixa (100mg/kg), o efeito protetor 



do tecido durante a congestão venosa foi obtido, minimizando os riscos reversos 

de oxidação das grandes doses (1000mg/kg).7 ,12, 73,100,103 

O desempenho comparado dos grupos experimentais referente aos dois 

antioxidantes( G1 e G4) apresenta um melhor resultado protetor celular com 

relevância estatística do grupo tratado com vitamina C (p<0,029); justifica-se tal 

eficácia o fato da vitamina C ter ação mais difusa, observado no bloqueio 

oxidativo das diversas fontes de radicais ativados e ação intra e extracelular, 

enquanto o alopurinol tem ação primária mais específica intracelular, na inibição 

de uma das fontes de RLO, a via da xantina. 

Diferentes protocolos de anticoagulação tem sido utilizados nos últimos 

anos sem um consensu, sendo que cerca de 95% dos microcirurgiões indicam 

alguma forma de profilaxia de tromboses nas reconstruções com retalhos 

microcirúrgicos e reimplantes. Baseado nas fisiopatologia da trombose pelos 

princípios de Virchow (estase, hipercoagulabilidade e lesão do endotélio 

vascular), a terapêutica profilática ideal visa aumentar o fluxo de sangue, 

diminuindo a viscosidade sanguínea e a agregação plaquetária, e minimizar o 

risco de formação de coagulo, além de diminuir o edema e regular a resposta 

inflamatória.122, 124,125,127,180 

A heparina é o anticoagulante mais utilizado na prática clínica em 

diferentes situações123 e além disso podemos destacar as propriedades anti-

inflamatórias pela influencia indireta na agregação das plaquetas com a inibição 

da prostaciclina endotelial, condição que parece ter efeito protetor ao músculo 

esquelético durante a reperfusão.127 O efeito protetor do endotelio da 

microcirculacao diminui o risco de trombose a permeabilidade vascular e 

consequentemente o edema.53  



A infusão da heparina ao final da isquemia primária no momento 

imediatamente anterior a reperfusão, promove uma estabilização do tecido com 

alterações do metabolismo anaeróbico devido sua ação anti-inflamatória, 

mantendo o leito vascular livre para a “lavagem” dos produtos do metabolismo 

isquêmico. A obstrução venosa subseqüente, promove uma estase sanguínea 

em um ambiente vascular com baixa capacidade de coagulação, o que diminui o 

risco de formação de trombos e obstrução microvascular. O grupo experimental 

G2 que recebeu o fármaco heparina apresentou uma maior viabilidade muscular 

quando comparado ao grupo controle (p<0,001). 

A instabilidade do endotélio vascular também é uma condição que 

propicia a adesão e aglutinação de plaquetas, como já foi estudado na lesão de 

não reperfusão do miocárdio e cérebro; a aderência das plaquetas a matrix 

vascular ocorre pela interação da glicoproteína de superfície Ib com o fator de 

von Willibrand do subendotelio. 187)Além do efeito físico que o plugue de 

plaquetas pode causar a microcirculação, vários outros efeitos químicos tem 

inicio com a ativação plaquetária: liberação de tromboxane A2 e serotonina 

causando vasoconstrição; potencialização da cascata inflamatória pela ativação 

do fator VII e interleucina 1; sinalização e rolamento endotelial dos leucócitos; 

liberação de radicais livres e trombina. Todos estes efeitos colocam as plaquetas 

e suas interações como alvo na terapia de prevenção e tratamento das 

complicações relacionadas as técnicas de microcirurgia vascular e suas 

aplicações clinicas. 181, 182  

A utilização de antiagregantes é bastante difundida entre os 

microcirurgiões; diferentes drogas que inibem a adesão das plaquetas são 

utilizadas no período pós operatório visando proteger a microanastomose de 



uma obstrução, já que neste ponto o endotélio vascular esta lesado e a 

exposição da matrix subendotelial e o colágeno são fatores de alto risco para a 

formação de trombo. 

A glicoproteina IIb/IIIa é a molécula da membrana celular plaquetária 

responsável pela ligação com a fibrina, fibrinogênio e com as outras plaquetas. A 

integridade do leito vascular além de outros fatores locais como a liberação 

endotelial do oxido nítrico (NO) e das prostaciclina, mantem o fluxo sanguíneo 

regular impedindo a adesão das plaquetas. A ruptura desta barreira endotelial 

desencadeia um estimulo de adesão plaquetaria que favorece a formação de um 

tampão local e sinaliza a ativação das outras plaquetas, que irão expressar 

maior quantidade de glicoproteínas IIb/IIIa em sua superfície. Ligadas a partir da 

glicoproteína por pontes de fibrinogênio um plugue de plaquetas vai sendo 

formado, podendo interromper o fluxo sanguíneo por obstrução mecânica. Esse 

estimulo de ativação se propaga como sinalização inflamatória atraindo outros 

elementos sanguíneos que podem prorrogar a lesão tecidual.141,181 

O bloqueio da glicoproteína IIb/IIIa é utilizado como rotina nos 

procedimentos de cateterismo e desobstrução coronariana, devido a 

instabilidade gerada na superfície do endotélio vascular e conseqüente risco de 

formação de tampão plaquetário. Diferentes drogas foram desenvolvidas com 

esta propriedade, como o eptibatide, o abciximab e o tirofiban, sendo o ultimo 

mais utilizado na pratica clinica pelo menor risco de sensibilização e anafilaxia. 

A utilização do Tirofiban neste estudo, grupo experimental G3, 

demonstrou uma maior viabilidade do tecido quando comparado ao grupo 

controle (p<0,001); a ação discutida do efeito anti-inflamatório observado no 

bloqueio plaquetário e pela não formação de plugues na microcirculação, permite 



o reestabelecimento do fluxo sanguíneo após a congestão e recuperação das 

alterações do metabolismo isquêmico.  

Os inibidores da glicoproteína IIb/IIIa foram rapidamente incorporados ao 

tratamento clínico dos pacientes com risco de obstrução vascular por agregação 

plaquetária, mas alguns efeitos adversos são relacionados a sua utilização; 

casos raros mas muito graves de sangramento foram relatados após o uso do 

abciximab, que não possui um antagonista efetivo; o eptifibatide é um 

bloqueador mais especifico plaquetário, e sua ação pode ser reversível, porém o 

alto custo e o risco de sensibilização imunológica dos antagonistas peptídeos, 

limitam sua utilização. O tirofiban por sua vez é um antagonista não peptídico 

com menor potencial de sensibilização e meia vida mais curta, portanto mais 

seguro com menores riscos de complicações. 127, 183 

O edema intersticial que é observado no grupo controle também pode ser 

notado com menor intensidade, mas com baixa ou sem significância estatística, 

quando comparado aos grupos. A maior permeabilidade microvascular foi 

observada por Duarte et al., que relacionaram esta ao tempo de isquemia e 

consequentemente o aumento progressivo do grau de estresse oxidativo ao 

endotélio vascular. 165 

Durante a isquemia secundária pela obstrução venosa, diferente do 

observado na isquemia arterial, o aumento da pressão hidrostática capilar ocorre 

durante a congestão venosa, que é um fator físico não controlado, e de forma 

passiva há um extravasamento de fluido para o insterstício pela barreira 

endotelial vascular sob estresse anaeróbico.83 Esse acumulo de fluido intersticial 

além de dificultar a difusão do oxigênio e nutrientes às células, também pode 

causar uma compressão extrínseca aos capilares e vênulas, obliterando a luz 



destes, que dificulta a passagem do sangue mais viscoso e retarda o 

reestabelecimento do fluxo venoso e a recuperação celular. 16,93 

O controle dos diferentes mecanismos do estimulo inflamatório, 

específicos para cada droga utilizada, resulta menor extravasamento dos 

elementos celulares do sangue (hemácias e células brancas)  em todos os 

grupos (G1, G2, G3 e G4) quando comparado ao grupo controle (p<0,001); a 

maior integridade do endotélio vascular e a capacidade de controle da migração 

celular pela barreira endotelial, pode ser entendido como uma estimativa do 

dano celular na parede vascular; a funcionalidade da barreira endotelial é um 

sinal direto de preservação desta. Mesmo as drogas com efeito anticoagulante, 

como a heparina e o tirofiban, que intuitivamente se espera uma maior difusão 

das hemácias através da barreira vascular, marcam escore abaixo do controle e 

semelhantes aos fármacos antioxidante. 

O aumento do conhecimento das alterações celulares e teciduais em cada 

fase da exposição dos tecidos a isquemia e reperfusão, seja de origem arterial 

ou venosa, possibilita o planejamento de estratégias para profilaxia 

farmacológica, que antecipa e previne os fatores causadores da lesão tecidual, e 

desta forma atinge maiores índices de sucesso nas reconstruções que utilizam 

os retalhos microcirúrgicos.  

	  
	  
	  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 



 

Podemos concluir que a hipótese proposta foi verdadeira. O tratamento 

com os fármacos antioxidantes alopurinol e vitamina C, anticoagulante heparina 

e o antiagregante plaquetário tirofiban, individualmente no momento da 

reperfusão primária em modelo de congestão venosa (isquemia secundária), tem 

efeito protetor da musculatura esquelética, diminuindo a porcentagem de lesão 

celular quando comparado os grupos experimentais com o grupo controle. 
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