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RESUMO 

 

Ultrassom terapêutico de alta frequência, microcorrente, terapia combinada e 
suplementação de óleo de peixe, têm sido investigados como adjuvantes no 
processo de cicatrização. Entretanto, pouco se sabe sobre a interação dos 
diferentes recursos fisioterapêuticos com a suplementação de óleo de peixe na cura 
de feridas, sobre parâmetros imunitários. Objetivo: avaliar o efeito dos diferentes 
recursos na redução percentual da área da ferida, no tempo de oclusão, na massa 
corporal, nos parâmetros funcionais de macrófagos (atividade fagocítica, captação 
de vermelho neutro, produção de ânion superóxido, peróxido de hidrogênio e óxido 
nítrico), na população linfocitária (T CD4+ e T CD8+) e na concentração plasmática 
de interleucinas (IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10). Materiais e Métodos: foram 
randomizados em 9 grupos 125 ratos Wistar: controle sem lesão (C), lesado (L), 
lesado tratado com ultrassom (LU), lesado tratado com microcorrente (LM), lesado 
tratado com terapia combinada (LUM), lesado suplementado com óleo de peixe (LP), 
lesado suplementado e tratado com ultrassom (LPU), lesado suplementado e tratado 
com microcorrente (LPM) e lesado suplementado tratado com terapia combinada 
(LPUM). Vinte e quatro horas após o procedimento de ferida excisional o tratamento 
foi iniciado e ocorreu diariamente sob anestesia, sendo cada grupo dividido em três 
diferentes subgrupos (n=5) para aplicação dos recursos fisioterapêuticos em 3, 7 e 
14 dias. Controle de massa corporal e fotoplanimetria foram realizados diariamente 
e, após ortotanásia dos animais, macrófagos da cavidade peritoneal e o plasma 
foram coletados para análise da população linfocitária e concentração de 
interleucinas. Resultados: ultrassom estimulou a produção de óxido nítrico e 
diminuiu a expressão de CD4+, a razão CD4+/CD8+ e a concentração plasmática de 
IL-1β. Microcorrente e terapia combinada diminuíram a produção de ânion 
superóxido, óxido nítrico, T CD4+, a razão CD4+/CD8+ e a expressão de IL-1β. 
Suplementação com óleo de peixe reduziu a área da ferida e permitiu sua oclusão 
completa no período experimental, associado ao aumento significativo da 
capacidade fagocítica, da retenção de vermelho neutro e da produção de peróxido 
de hidrogênio. Além disso, reduziu a expressão de de IL-1β, IL-6, TNF-α e T CD8+, 
associada com o aumento da razão CD4+/CD8+. Interação da suplementação de 
óleo de peixe com os diferentes recursos, na maioria das vezes debelou o efeito 
imunomodulador do óleo de peixe nos parâmetros macrofágicos, mas possibilitou 
significativamente a oclusão completa da ferida, quando associado à microcorrente e 
terapia combinada. Conclusões: os diferentes recursos fisioterapêuticos quando 
aplicados isoladamente modularam a atividade do sistema imunológico, amenizando 
o ambiente inflamatório excessivo, porém, não foram capazes de reduzir a área da 
ferida. Diferentemente, suplementação com óleo de peixe aumentou a 
funcionalidade dos macrófagos e foi capaz de reduzir a área da ferida, permitindo a 
sua oclusão completa em 14 dias. Mas, a associação dos diferentes recursos 
fisioterapêuticos com a suplementação de óleo de peixe, apresentou resultados 
contraditórios. Estes resultados corroboram a hipótese de que os diferentes recursos 
fisioterapêuticos e a suplementação com óleo de peixe possuem papéis importantes, 
porém distintos, na modulação do sistema imunitário durante a cicatrização de 
feridas.  
 

Palavras-chave: cicatrização de feridas; terapia por ultrassom; terapia por 
estimulação elétrica; óleos de peixe; ácidos graxos ômega-3. 
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ABSTRACT 

 

High-frequency ultrasound therapy, microcurrent, combined therapy and fish oil 
supplementation have been studied as adjuvants in the process of wound healing. 
Despite this fact, little is known about how different agents of physical therapy 
interact with fish oil supplementation on wound healing, particularly, on immune 
parameters. Objective: To assess the effect of different agents in the percentage 
reduction in wound area, occlusion time, body mass, functional parameters of 
macrophages (phagocytic activity, neutral red uptake, production of anion 
superoxide, hydrogen peroxide and nitric oxide) lymphocyte population (CD4+ and 
CD8+) and plasma concentration of interleukins (IL-1β, TNF-α, IL-6 and IL-10). 
Materials and Methods: were randomized into 9 groups 125 Wistar rats: uninjured 
control (C), injured (L), injured treated with ultrasound (LU), injured treated with 
microcurrent (LM), injured treated with combined therapy (LUM), supplemented 
injured fish oil (LP), supplemented injured and treated with ultrasound (LPU), 
supplemented injured and treated with microcurrent (LPM) supplemented injured and 
treated with combined therapy (LPUM). Twenty four hours after the wound excision 
procedure, the treatment was introduced using anesthesia and persisted daily. Each 
group was divided into three different subgroups (n = 5) according to the physical 
therapy agents 3, 7 and 14 days. Body weight control and photoplanimetry were 
performed daily, and after the animal’s orthotanasia, macrophages from the 
peritoneal cavity and plasma were collected for analysis of lymphocyte populations 
and concentration of interleukins. Results: ultrasound therapy stimulated nitric oxide 
production and decreased CD4+ expression, CD4+/CD8+ ratio and the plasma 
concentration of IL-1β. Microcurrent and combined therapy decreased the production 
of anion superoxide, nitric oxide, CD4+, CD4+/CD8+ ratio and IL-1β expression. 
Supplementation with fish oil reduced the wound area and allowed its complete 
occlusion in the trial period, also permitted a significant intensification in phagocytic 
capacity, neutral red retention and hydrogen peroxide production, additionally 
reduced expression of IL-1β, IL-6, TNF-α and CD8+ associated with increased 
CD4+/CD8+ ratio. Interaction of fish oil supplementation with different physical 
therapy agents, most of all times, decresed the immunomodulatory effect of fish oil 
on macrophage parameters, although allowed the complete occlusion of the wound, 
when associated with microcurrent and combined therapy. Conclusions: different 
physical therapy agents when used individually modulated the activity of the immune 
system, which in turn reduced the excessive inflammatory environment. However, 
they were not able to reduce the wound area. In contrast, fish oil supplementation 
increased the functionality of macrophages and was able to reduce the wound area, 
which allowed its complete closure in 14 days. But the combination of these physical 
therapy resources with fish oil supplementation showed contradictory results. These 
results support the hypothesis that different physical therapy agents and 
supplementation with fish oil have important roles, but distinct, in modulating the 
immune system during wound healing.  

 
 
Key-words: wound healing; ultrasonic therapy; electric stimulation therapy; fish oils; 
fatty acids omega-3. 
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MMPs  Metalaproteinases de matriz 

Na+  Íon Sódio 

NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

NBT  Nitro blue tetrazolium – teste de nitroazul de tetrazólio 

NCLFU Noncontact low frequency ultrasound – ultrassom de baixa frequência e 

sem contato 

NF-κB  Nuclear factor κB – fator nuclear κB 

NTK  Células naturais T Killer 

NMES Neuromuscular electrical stimulation – estimulação elétrica 

neuromuscular 

NO  Óxido nítrico 

PAMPs Pathogen-associated molecular pattern - Padrões moleculares 

associados a patógenos 

PBS  Phosphate buffered saline – tampão fosfato-salino 

PDGF Platelet-derived growth fator – fator de crescimento derivado de 

plaquetas 

PGE  Prostaglandinas 

PGI  Prostaciclinas 

PI3K  Fosfaoinositol-3-quinase 

PK  Proteína quinase   

PMN  Polimorfonucleares 

PPAR Peroxisome proliferator activate receptor – receptor ativado por 

proliferador de peroxissoma 

PVPI  Polivinilpirrolidona-iodo 

Rho  Homólogo membro da família de GTPase 

RNA  Ácido rubonucleico 

RNS  Espécies reativas de nitrogênio 

ROS  Espécies reativas de oxigênio 

S  Superfície da área de tratamento 

SOD  Superóxido dismutase 
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SPM  Specialized proresolving mediators – mediadores especializados pró-

resolução 

T  Tempo/ duração da aplicação 

TEP  Potencial transepitelial 

TGF-α  Transforming growth factor-alpha – fator transformador de crescimento 

TGF-β  Transforming growth fator-beta - fator transformador de crescimento 

TIMPs Tissue inhibitors of metalloproteinase – metalaproteinases inibidoras de 

tecido 

TENS Transcutaneous electrical nerve stimulation – estimulação nervosa 

transcutânea 

TL Tensão lateral 

TLRs Toll-like receptors – receptores do tipo Toll 

TNF-α  Fator de necrose tumoral-alfa 

TX  Tromboxanos 

UST   Ultrassom terapêutico 

VCAM  Molécula de adesão célula-vasculatura 1 

VEGF Vascular endotelial growth factor – fator de crescimento endotelial 

vascular  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atletas de diferentes modalidades, estão sujeitos à lesões em diferentes 

tecidos, principalmente o tecido epitelial que recobre toda a superfície corporal 

(EMER et al., 2015). Essas lesões são muito comuns e variam de acordo com o 

esporte praticado, produzindo sintomas que dificultam o desempenho atlético e 

requerem cuidados profissionais (FARHADIAN et al., 2013), pois frustram treinos e 

competições, devido à dor e incapacidade (HOLMICH et al., 1988; FREIMAN et al., 

2004). Ainda, muitas vezes proporcionam considerável custo financeiro aos clubes, 

administradores, sociedades esportivas e companhias de seguros, além de 

prejudicar a carreira profissional devido à tensão, dor e sofrimento associados à 

fatores de ordem psicológica, social e econômica (CASTELLANI et al., 2007). 

Ferida é definida como ruptura na continuidade do tecido epitelial, com 

prejuízo de suas funções básicas. Pode ser causada por trauma físico, químico, 

mecânico ou desencadeada por afecção clínica, que estimula a defesa do 

organismo lesionado, iniciando a cicatrização (MANDELBAUM et al., 2003a; 

UTYAMA, 2003; GREAVES et al., 2013; McFARLAND & SMITH, 2014). A 

interrupção da continuidade do tecido cutâneo permite a entrada de micro-

organismos que podem conduzir à infecções locais e/ou sistêmicas (LEE & 

HANSEN, 2009). 

Didaticamente, existem muitas formas de classificar as feridas, baseadas em 

diferentes fatores, mas frequentemente é usada uma descrição geral que permeia 

todas as classificações, baseada pelos critérios tempo e sincronia nos eventos 

necessários para sua cicatrização, categorizando-as em agudas ou crônicas 

(FLETCHER, 2008; DREIFKE et al., 2015). 

Feridas agudas seguem processo de reparação tecidual que consiste em 

cascata de inflamação coordenada de eventos celulares e moleculares, 

rigorosamente regulados por fatores de crescimento e citocinas, pelo qual todas as 

feridas, cicatrizam em uma mesma sequência de eventos, em tempo desejável e 

curto, resultando na formação de tecido estrutural e funcionalmente compatíveis com 

o tecido anterior à lesão, mas não idêntico (LI et al., 2007; THAKUR et al., 2011; 

ENNIS et al., 2013). A sequência de eventos do processo de reparo incluem 

hemostasia, inflamação, proliferação e remodelação; entretanto, são complexos e 
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não lineares, pois se sobrepõem no tempo (LI et al., 2007; GURTNER et al., 2008; 

GREAVES et al., 2013; JANIS & HARRISON, 2014a). No caso de lesão cutânea o 

tempo de cicatrização, geralmente, ocorre dentro de uma a duas semanas (GASPI 

et al., 2011). Exemplos de feridas agudas são feridas cirúrgicas, abrasões, 

lacerações, lesões traumáticas e queimaduras, desde que não haja presença de 

alterações que interrompam o processo de cura, estendendo o dano tecidual e 

prolongando a reparação (LI et al., 2007; DREIFKE et al., 2015) .  

Sendo assim, o processo de cicatrização depende de energia e requer 

ambiente bioquímico apropriado, proteínas, perfusão e matriz extracelular (ENNIS et 

al., 2011). Quando estes fatores falham o indivíduo poderá apresentar 

comorbidades, como o retardo na cicatrização, a formação de tecido cicatricial não 

funcional e esteticamente imperfeito, e até mesmo, a evolução para ferida crônica 

(THAKUR et al., 2011; ENNIS et al., 2013). Cicatrizes exercem impacto físico e 

psicológico profundo sobre o indíviduo, podendo resultar em restrição de movimento 

e redução da qualidade de vida (WALMSLEY et al., 2015b). 

Portanto, ferida crônica pode ser definida como retardo no processo de 

cicatrização, onde a cascata de eventos celulares e moleculares não progride de 

maneira ordenada e sincronizada (FLETCHER, 2008). Em vez disso, mantém-se em 

fase descoordenada e autossustentável da inflamação (SCHREML et al., 2010), 

provocando a formação de células fenotipicamente alteradas (LI et al., 2007), 

associadas a compontentes vasculares e retardando o processo de cicatrização por 

mais de 4 (SOOD et al., 2014) a 8 semanas (YOUNG &  McNAUGHT, 2011; KLEIN 

et al., 2013; PENCE & WOODS, 2014).  

Neste trabalho, foi dada ênfase ao processo de cicatrização de feridas 

agudas, especificamente o de lesões tegumentares, por ser uma das afecções mais 

comuns que acometem os atletas (ADAMS, 2002; BASLER et al., 2004; FREIMAN 

et al., 2004). Muitas dessas lesões impossibilitam o treinamento por diversos dias, 

acarretam em treinamento insuficiente ou inadequado, ou ainda, impedem o atleta 

de participar das competições (HOLMICH et al., 1988; EMER et al., 2015). 

Dentre as desordens epiteliais mais comuns que acometem os atletas, a 

fricção e a compressão constantes durante o treinamento são as etiologias mais 

prováveis, ocasionando lesões como abrasões, atritos, calos, bolhas, petéquias 

calcâneas, unhas negras, fissuras nos mamilos e acne mecânica (BASLER et al., 

2004; ZINDER et al., 2010; FARHADIAN et al., 2013).  
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Dependendo da desordem o plano de tratamento diferencia-se, sendo 

utilizados desde procedimentos simples como a aplicação tópica de medicamentos, 

até procedimentos mais sofisticados, como o uso de recursos tecnológicos e 

cirúrgicos. Para Eming et al. (2014) deve-se primeiro normalizar a causa (de forma 

sistêmica) e administrar simultaneamente o tratamento local. Dessa forma, 

combinação de opções terapêuticas podem ser necessárias e o número de estudos 

publicados sobre as diretrizes da prática clínica abordando o tratamento padrão para 

feridas agudas cresceu consideravelmente, entretanto, poucos foram os estudos 

abordando as diretrizes para o tratamento de feridas agudas (FRANZ et al, 2008; 

FLETCHER, 2008; LEE & HANSEN, 2009; NICKS et al., 2010; MORTON & 

PHILIPS, 2012; SCHULTZ & DOWSETT, 2012; DRYDEN et al., 2013; SPEAR, 

2013). 

De acordo com os estudos encontrados para o manejo de feridas agudas, a 

primeira etapa consiste na identificação do potencial de cura, portanto, requer 

avaliação holística sistemática e abrangente do paciente e da ferida, antes de 

planejar o cuidado, para identificação de fatores que podem proporcionar retardos 

na cicatrização de uma ferida aguda (FLETCHER, 2008; HALIM et al., 2012). Por 

exemplo, eliminação de medicamentos que prejudicam a cicatrização como 

imunossupressores e esteróides, cessação do tabagismo, otimização do estado 

nutricional com quantidades adequadas de proteínas, antioxidantes e 

oligoelementos (HALIM et al., 2012), correção do estado crônico de desnutrição e a 

carência de vitamina A, são medidas importantes para restaurar as respostas 

inflamatórias e estimular a proliferação do epitélio cutâneo (STOJADINOVIC et al., 

2008; BALSA & CULP, 2015). Softwares inovadores que auxiliam na avaliação e 

acompanhamento da gestão da ferida foram desenvolvidos, porém, seu uso ainda é 

restrito devido ao custo financeiro que eles agregam (GELLER, 2014).  

Diretrizes para o tratamento de feridas agudas do tegumento e dos tecidos 

moles, baseadas em 11 fatores que impedem a cicatrização de feridas agudas, 

foram elaboradas em 2008 por membros da Wound Healing Society e demonstram 

evidências para várias possibilidades terapêuticas (FRANZ et al., 2008). Definido o 

fator patogênico, medidas de tratamento padrão devem ser adotadas para sua 

eliminação como passo inicial na preparação para o tratamento do leito da ferida 

(HALIM et al., 2012; GREER et al., 2012). 
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Paralelamente ao tratamento dos fatores que retardam a cicatrização, o 

manejo de feridas deve ser sincronizado com as fases de cicatrização e seguir o 

princípio TIME proposto pelo European Wound Management Association Advisory 

Board (EWMA, 2004; LEAPER et al., 2012). Este princípio baseia-se na manutenção 

de microambiente favorável à cicatrização, ou seja, proporcionar ambiente ótimo em 

que o leito da ferida possua mínima exsudação e boa estabilidade para maximizar o 

potencial de cicatrização e facilitar a eficácia de outras medidas terapêuticas 

(FLETCHER, 2008; STOJADINOVIC et al., 2008; KLEIN et al., 2013; KRUSE et al., 

2015). Consiste em 4 componentes de cuidados locais: T – gestão do tecido para 

eliminar tecidos necrosados (Tissue management), I – controle da inflamação e 

infecção pela higienização e uso de soluções antimicrobianas (Inflamation and 

infection control), M – controle do exsudato com a utilização de diferentes curativos 

(Moisture balance) e E – estimulação do epitélio/das margens, conseguida pelo uso 

de substitutos de pele biologicamente ativos (Epithelial advancement) (EWMA, 2004; 

FLETCHER, 2008; LEAPER et al., 2012; KLEIN et al., 2013; DAVIDSON, 2015).  

Esses componentes podem ser priorizados de acordo com o fator patogênico 

da ferida e a aplicação de intervenção podem impactar mais de um elemento do 

TIME (EWMA, 2004; KLEIN et al., 2013). Este conceito sistemático é dinâmico e 

está em rápida evolução, fornecendo abordagem estruturada para o manejo de 

feridas (HALIM et al, 2012). Recentemente foi sugerido redefinição do conceito para 

segunda fase de gestão, composto por tratamento (T), implementação (I), 

monitoramento (M) e evolução (E) (LEAPER et al., 2012). 

A higienização do leito da ferida, seguida de debridamento irá reduzir a carga 

bacteriana sem danificar o tecido de cicatrização e a utilização de curativos 

adequados fornecerão proteção de barreira contra a colonização bacteriana. A 

escolha do curativo irá depender da localização, do estado e do tipo de ferida 

(MENKE et al., 2008; DAVIDSON, 2015). 

Assim, para o preparo do leito da ferida existem inúmeras opções, desde 

soluções de higienização e antissepsia, curativos simples até os curativos 

especializados (“inteligentes” ou “bioativos”), a utilização de terapia de pressão 

negativa, os enxertos de pele e a oxigenoterapia hiperbárica (DARGAVILLE et al., 

2013; DAVIDSON, 2015; GOULD et al., 2015). Essa diversidade de opções 

associadas com a subjetividade da avaliação de feridas e à complexidade do próprio 

processo de cicatrização, além da variabilidade das condições do paciente 
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(nutricionais, físicas, psicológicas e sociais) é extremamente desafiadora para os 

profissionais que trabalham com o manejo de feridas (MANDELBAUM et al., 2003b; 

GREER et al., 2012; SOOD et al., 2014; HARDING, 2015) e podem tornar-se 

insuficientes para evitar o retardo na cicatrização e/ou cronificação da ferida. 

Publicação recente (GOULD et al., 2015) de especialistas da Association of 

Specialty Professors, em conjunto com o National Institute of Aging e a Wound 

Healing Society, relatam que apesar da grande diversidade de opções terapêuticas o 

FDA (Food and Drug Administration) aprovou apenas três produtos farmacológicos 

e/ou biológicos para tratamento de feridas crônicas, nos últimos 20 anos.  

Portanto, o volume de pesquisas cresce para melhor compreensão e 

definição de novas terapias que possam auxiliar na cura de feridas (SOOD et al., 

2014). Para tanto, recursos naturais como os ácidos graxos poli-insaturados ômega 

3 que atuam na melhoria da atividade imunitária e diferenciação celular (De NARDI 

et al., 2008; OLIVEIRA, 2010; LU et al., 2010; McDANIEL et al., 2011; WILD et al., 

2010) e a utilização de recursos fisioterapêuticos capazes de desencadear efeitos 

benéficos no processo de cura, como o ultrassom (DEMIR et al., 2004b, FRANEK et 

al., 2004; TARAJAD et al., 2008; OLSSON et al., 2008; CULLUM et al., 2010; ENNIS 

et al., 2011; OLYAIE et al., 2013) e a microcorrente (BAYAT et al., 2006; 

MEHMANDOUST et al., 2007; BALAKATOUINIS & ANGOULES, 2008; JÜNGER et 

al., 2008; MESSERLI & GRAHAM, 2011; YU et al., 2014) têm sido justificados como 

adjuvantes na cicatrização de feridas (DAVIDSON, 2015; GOULD et al., 2015).  

As vibrações sonoras produzidas pelo ultrassom, proporcionam efeitos 

térmicos, mecânicos e sonoquímicos, resultando em resposta bioquímica e 

molecular, como aumento do metabolismo local, circulação, extensibilidade do 

colágeno e regeneração de tecidos (FURUSAWA et al., 2014). Entretanto, a 

combinação dos parâmetros acústicos resultam em diversidade dos resultados, 

onde alguns (Ter RIET et al., 1996; DOLIBOG et al., 2008; CHUANG et al., 2011; 

WATSON et al., 2011) refutam a ideia de que o ultrassom possa acelerar o processo 

de cicatrização de feridas, enquanto outros (DEMIR et al., 2004b; FRANEK et al., 

2004; TARAJAD et al., 2008; ALTOMARE et al., 2009; FREITAS et al., 2010; 

OLYAIE et al., 2013; BEHESHTI et al., 2014; POLAK et al., 2014) afirmam que sua 

utilização pode acelerá-la.  

Mas, dentre todas as modalidades fisioterapêuticas utilizadas para 

cicatrização de feridas, o uso da estimulação elétrica é a que possui maior 
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quantidade de evidência (TALEBI et al., 2008). Contudo, diferentes correntes podem 

ser utilizadas, sendo a corrente pulsada monofásica reconhecida como facilitadora 

na cicatrização de feridas (KLOTH, 2014; TORKAMAN, 2014). Como o reparo 

tecidual é mediado por sinais elétricos na faixa de microamperagem, o uso de 

correntes de baixa intensidade como a microcorrente, apresenta força de evidência 

moderada; pois, seus efeitos ocorrem em nível celular, sua aplicação é subsensorial, 

além de não apresentar efeitos colaterais (BALAKATOUNIS & ANGOULES, 2008; 

POLTAWSKI & WATSON, 2009; BÉLANGER, 2012).  

Acredita-se que o incremento proporcionado pela microcorrente às correntes 

de lesão, inibem o crescimento bacteriano, induzem à eletrotaxia (BÉLANGER, 

2012; REID & ZHAO, 2014) e diminuem a área da ferida (MEHMANDOUST et al., 

2007; JÜNGER et al., 2008). Estudos anteriores (POLTAWSKI & WATSON, 2009) 

evidenciaram aumento nas concentrações de ATP (adenosina trifosfato) que 

fornecem energia celular e consequentemente, podem facilitar a proliferação celular 

e a síntese de proteínas, proporcionando aumento da força tensil do tecido 

neoformado.  

Considerando que os dois recursos fisioterapêuticos são reconhecidos no 

processo de cicatrização de feridas, é tentador admitir que o uso concomitante pode 

promover efeito amplificador de uma terapia sobre a outra, denominada de terapia 

combinada. Esta técnica consiste na aplicação terapêutica da corrente elétrica por 

meio de transdutor ultrassônico, fornecendo ao mesmo tempo, pulsos sonoros e 

fluxo de corrente elétrica. Por ser técnica dinâmica de aplicação, pode potencializar 

o efeito do ultrassom por permitir melhor abertura dos poros na membrana celular, 

com economia de tempo de aplicação e maior efetividade para diminuição no quadro 

doloroso (HOOGLAND, 1989; SALGADO, 1999; RICCI et al., 2010; MORETTI et al., 

2012). Entretanto a literatura é escassa sobre os benefícios dessa sinergia e até 

onde sabemos, nenhum estudo explorou o seu uso em cicatrização de feridas. 

Desta forma hipotetizamos que a utilização da terapia combinada apresentaria 

efeitos superiores no processo de cicatrização de feridas. 

Aliado a esta nova proposta de utilização da terapia combinada, também 

pretende-se verificar se a suplementação com óleo de peixe, rico em ômega 3, 

podem proporcionar microambiente mais propício para a atuação dos recursos 

fisioterapêuticos. O argumento principal é constituído sob a premissa de que o ácido 

graxo poli-insaturado ômega 3, por ser constituinte de membrana e permitir maior 
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permeabilidade celular, facilitaria a absorção dos agentes físicos, contribuindo na 

aceleração da cicatrização. Sendo assim, considerando que os recursos físicos e o 

óleo de peixe atuam de forma diferente, porém, positiva no processo de cicatrização, 

o objetivo principal deste estudo foi analisar a associação da suplementação com 

óleo de peixe com diferentes recursos fisioterapêuticos (ultrassom, microcorrente e 

terapia combinada) no processo de cicatrização de lesões tegumentares agudas. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Qual o efeito da associação da suplementação com óleo de peixe, rico em 

ômega 3, com diferentes recursos fisioterapêuticos (ultrassom, microcorrente e 

terapia combinada) no processo de cicatrização de lesões tegumentares? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral e hipótese a ser testada 

   

Analisar os efeitos isolados e da associação da suplementação com óleo de 

peixe à diferentes recursos fisioterapêuticos (ultrassom/UST, microcorrente/MES e 

terapia combinada) no processo de cicatrização de lesões tegumentares, em ratos. 

Hipótese principal a ser testada: A associação da suplementação com óleo de 

peixe com diferentes recursos fisioterapêuticos promoverá aceleração no processo 

de cicatrização de lesões tegumentares. 

 

1.2.2 Objetivos específicos e hipóteses a serem testadas 

 

Verificar se a aplicação do UST, da MES e da terapia combinada, associadas 

ou não à suplementação com óleo de peixe, promovem: 

 

1) diminuição na área da ferida mensurada por fotoplanimetria; 

 

H1: a associação da suplementação com óleo de peixe, com diferentes 

recursos fisioterapêuticos, promoverá diminuição da área da ferida. 
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2) oclusão completa da ferida no 14o dia após a lesão; 

 

H2: a associação da suplementação com óleo de peixe, a diferentes recursos 

fisioterapêuticos, promoverá oclusão completa da ferida. 

 

3) manutenção da massa corporal dos animais após lesão; 

 

H3: a suplementação com óleo de peixe promoverá menor diminuição na 

massa corporal dos animais, por agir como um agente protetor da caquexia 

no processo inflamatório. 

 

4) alteração nos parâmetros funcionais de macrófagos peritoneais (capacidade 

fagocítica, retenção de vermelho neutro,  atividade citotóxica retratada pela 

produção de peróxido de hidrogênio, ânion superóxido e óxido nítrico) 

mensurada após 14 dias da lesão; 

 

H4: a associação da suplementação com óleo de peixe, com diferentes 

recursos fisioterapêuticos, permitirá melhores resultados nos parâmetros 

funcionais de macrófagos peritoneais 

 

5) alteração da população linfocitária T CD4+ e CD8+ mensurados por citometria 

de fluxo após 14 dias da lesão; 

 

H5: a associação da suplementação com óleo de peixe, com diferentes 

recursos fisioterapêuticos, promoverá melhores resultados na quantificação 

da população linfocitária analisada 

 

6) promovem alteração na concentração de interleucinas (IL-1β, IL-6, IL-10) e 

fator-α de necrose tumoral (TNF-α) analisados pelo método ELISA (Enzyme 

Linke Immunosorbent Assay) após 3, 7 e 14 dias da lesão; 

 

H6: a associação da suplementação com óleo de peixe, com diferentes 

recursos fisioterapêuticos, promoverá melhores resultados nas análises das 

interleucinas e TNF-α 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 REPARAÇÃO TECIDUAL 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui diversas funções, incluindo 

a sensação, a regulação da temperatura, o isolamento e a proteção física, além de 

alta capacidade de plasticidade em resposta à lesão. Quando lesionada, suas 

funções ficam prejudicadas e o processo de cicatrização tem início. Compreendido 

tradicionalmente como a ativação sequencial de células locais e sistêmicas, que 

funcionam em conjunto para restaurar a integridade do tecido, pela resposta 

fibroproliferativa, com formação de tecido cicatricial em todos os casos. Ainda, 

quando há perturbação dos eventos celulares, tais como a manutenção de 

inflamação prolongada, a proliferação celular desorganizada conduz a formação à 

cicatrização anormal ou patológica (WONG et al., 2013; ZIELINS et al., 2014). 

A capacidade lenta da cicatrização de tecidos ou a não-cura constitui desafio 

clínico cada vez maior, principalmente devido ao envelhecimento da população e ao 

aumento de pandemias como a diabetes tipo II, impactando negativamente nos 

custos dos sistemas de saúde (SQUARIZE et al., 2010; ENNIS et al., 2013). O 

envelhecimento da população a taxas sem precedentes (TOY & MACERA, 2011) 

proporciona aumento da incidência de patologias relacionadas com a idade, tais 

como o atraso na cicatrização e o aumento da prevalência de feridas crônicas 

(WICKE et al., 2009; KIM et al., 2015), como é o caso das úlceras venosas, úlceras 

de pressão e úlceras diabéticas (THAKUR et al., 2011). 

 Quando a cronificação não está presente, a reparação tecidual ocorre em 

cascata coordenada de eventos celulares e moleculares, incluindo 4 fases: 1) 

hemostasia, 2) indução ao processo inflamatório, 3) proliferação celular e 4) 

remodelação do tecido (BALBINO et al., 2005; BROUGHTON et al., 2006a; 

STOJADINOVIC et al., 2008; BELDON, 2010, THAKUR et al., 2011). Esses quatro 

estágios possuem eventos específicos e ocorrem sobrepostos no tempo (LI et al., 

2007; GASPI et al., 2011) conforme demonstrado na Figura 1. No caso de lesão 

epitelial cutânea o tempo de cicatrização, geralmente, compreende uma a duas 

semanas. No entanto, o produto final nem sempre é funcional/estrutural e 

esteticamente perfeito (ZGHEIB et al, 2014). 
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1. Introduction

A wound comprises a break in skin epithelial continuity and is
characterised by disruption of structure and function of underlying
tissues [1]. After injury, skin integrity must be restored promptly in
order to re-establish homeostatic mechanisms, prevent infection
and minimise fluid loss [2,3]. This is achieved through wound
healing which describes a complex biological process where
multiple parallel and interrelated pathways are activated and
synchronised to induce wound repair [2,4]. Once complete, they
must be shut down in a precise order to prevent exaggerated or
delayed responses [5,6]. Traditionally acute wound healing is
divided into 4 overlapping phases known as haemostasis,
inflammation, cellular proliferation and remodelling (Fig. 1). The
proliferative phase involves numerous important cellular and
molecular components that contribute to extracellular matrix
(ECM) and granulation tissue formation (Table 1). ECM, produced
as a result of fibroplasia, provides a scaffold and signals for cellular
adhesion and migration during tissue restoration and ultimately
the architecture of the healed wound [7]. Angiogenesis is essential
to replace damaged capillaries and restore the supply of oxygen,
blood constituents and nutrients to wounded tissue, helping to
return normoxia and promote fibroplasia [8]. This review provides
an update on cellular and molecular mechanisms crucial to
fibroplasia and angiogenesis. Furthermore, it describes mecha-
nisms within these processes that may become deranged resulting
in delayed healing or chronic wounds.

2. Overview of the proliferative phase of wound healing

Cellular proliferation represents the third phase of the 4-stage
acute wound healing model [9,10]. Proliferation of cellular and
structural components is triggered by factors secreted during the
preceding inflammatory phase. It begins 3–4 days after injury and
continues for 2–4 weeks. During this time there is fibroblast and
endothelial cell proliferation, phenotypic alteration and migration
as well as ECM deposition and granulation tissue formation [3,8].
Fibroblast derived ECM provides support for further cellular influx,
adhesion and differentiation [4,11]. After its formation, ECM
undergoes continuous synthesis and remodelling, reaching a
steady state 21 days after wounding [5]. Initially disorganised
fibrin is later remodelled with hyaluronan, proteoglycans and
fibronectin (FN) before a predominantly collagenous final struc-
ture (mostly types I and III) is formed [11–13]. Remodelling is
achieved by specific matrix metalloproteins (MMPs) influenced by
transforming growth factor-b (TGF-b), platelet derived growth
factor (PDGF), interleukin-1 (IL-1) and epidermal growth factor
(EGF), which are tightly regulated. Blood vessel sprouts invade the
wound concurrent with fibroblast in-growth. Neovascularisation
occurs in response to pro-angiogenic factors including vascular
endothelial growth factor (VEGF), fibroblast growth factor (FGF),
angiogenin, angiotropin, and angiopoietin-1 (Ang-1) released by
infiltrating macrophages and keratinocytes [14–16]. The dense
population of fibroblasts, macrophages and neovasculature,
embedded within a loose matrix of collagen, FN and hyaluronic

Fig. 1. Overview of acute wound healing. (A) Cellular influences in acute wound healing; (B) overlapping 4-phase model of acute wound healing and its timeframe. Phase 1 –
haemostasis. After cutaneous injury vasoconstriction, clotting cascades and platelets act together to prevent prolonged haemorrhage. Once fibrin clot forms there is
vasodilation enabling PMN extravasation and migration to the wound site; phase 2 – inflammation (Fig. A1). An initial influx of neutrophils is later replaced by macrophages
which have an early inflammatory (M1) and later reparative (M2) phenotype. There is phagocytosis of bacteria and wound debris with concurrent secretion of multiple
growth factors, chemokines and cytokines which drive fibroblast and endothelial cell recruitment to the wound bed; phase 3 – cellular proliferation (Fig. A2). Migratory
endothelial cells and fibroblasts proliferate resulting in ECM deposition, angiogenesis and granulation tissue formation. ECM forms a scaffold for further cellular influx and is
remodelled by a variety of enzymes so that its composition changes throughout wound healing; phase 4 – remodelling (Fig. A3). Wound maturation occurs with continued
ECM remodelling into a predominantly collagenous structure, fibroblast differentiation into myofibroblasts, wound contraction and gradually reducing cellularity with
eventual scar formation. Re-epithelialisation occurs concurrently beginning within hours of injury until there is restoration of epithelial continuity. PMN, polymorphonuclear
cells; ECM, extracellular matrix.
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FIGURA 1. Resumo da cicatrização de feridas agudas. 
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FIGURA 1 (continuação). Resumo da cicatrização de feridas agudas. (A) As influências celulares 
principais na cicatrização de feridas agudas, dependente da fase da cicatrização. (B) Sobreposição 
das 4 fases da cicatrização relacionado ao tempo inicial.  Fase 1- Hemostasia. Após lesão cutânea 
ocorre vasoconstrição, mediada pelas plaquetas e cascata de coagulação. Uma vez formado o 
coágulo de fibrina ocorre vasodilatação permitindo extravasamento de células polimorfonucleares 
(PMN) e migração para o local da lesão. Fase 2 – Inflamação (Fig. A1). Influxo inicial de neutrófilos é 
posteriormente substituído por macrófagos com fenótipo inflamatório (M1) e mais tarde fenótipo 
reparativo (M2). Ocorre fagocitose de bactérias e detritos da ferida com secreção concomitante de 
múltiplos fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas que recrutam fibroblastos e células 
endoteliais para o leito da ferida. Fase 3 – Proliferação Celular (Fig. A2). As células endoteliais 
migratórias e a proliferação de fibroblastos resultam em deposição de matriz extracelular, 
angiogênese e formação de tecido de granulação. Matriz extracelular forma um andaime para 
posterior influxo celular e é remodelado por uma variedade de enzimas. Fase 4 – Remodelação (Fig. 
A3). Ocorre maturação da ferida com a deposição de colágeno, diferenciação de fibroblastos em 
miofibroblastos, contração da ferida e redução gradual celular com a formação da cicatriz. #
Fonte: adaptado de GREAVES et al. (2013, p. 2).  
 

O estrato córneo, camada mais externa da epiderme, é constituída por 

queratinócitos ligados firmemente por desmossomas em matriz celular hidrofóbica, 

criando forte barreira anatômica contra substâncias irritantes, microrganismos 

invasores e força de cisalhamento (SIVAMANI et al., 2007; AFSHAR & GALLO, 

2013). Esta barreira física, quando rompida, inicia a liberação de mediadores 

químicos (citocinas) e de peptídeos antimicrobianos (AMPs), que estimulam vias de 

sinalização especializadas, a cascata do complemento e a atração de células 

imunitárias por quimiotaxia (AFSHAR & GALLO, 2013). Imediatamente após a lesão, 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs), tais como proteínas transmembranas 

da família toll-like receptors (TLRs), são ativados por padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs – pathogen-associated molecular patterns) ou por 

tecido lesionado (DAMPs – damage-associated molecular patterns) (PORTOU et al., 

2015). Os padrões incluem vários metabólitos citoplasmáticos, peptídeos e proteínas 

como ATP e ácido nucleico que regulam a motilidade de células epiteliais, 

reconhecem os receptores dos microrganismos e sinalizam resposta inflamatória 

orquestrada por macrófagos (TSIROGIANNI et al., 2006; DELAVARY et al., 2011; 

SINDRILARU & SCHARFFETTER-KOCHANECK, 2013; ENYEDI & NIETHAMMER, 

2015).  

Esses padrões também estimulam a liberação passiva de citocinas pró-

inflamatórias, a partir de queratinócitos e glândulas sudoríparas, tais como TNF-α e 

IL-1, que alertam o organismo que há dano no tecido, bem como, o extravasamento 

de sangue e ruptura de vasos sanguíneos (KONDO & ISHIDA, 2010). Assim, inicia-

se a fase de indução de hemostasia que produz o desenvolvimento de coágulo de 

fibrina por agregação plaquetária e coagulação sanguínea, contribuindo para 
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migração de leucócitos, queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais para formar 

nova matriz e liberar citocinas e fatores de crescimento para o local da lesão, como: 

TGF-α (fator transformador de crescimento-alpha), TGF-β (fator transformador de 

crescimento-beta), PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas) e FGF (fator 

de crescimento de fibroblastos) que promovem quimioatração celular (BALBINO et 

al., 2005; LI et al., 2007; BELDON, 2010; SEEGER & PALLER, 2015).  

A fase inflamatória caracteriza-se pela migração celular para o local da 

ferida, onde a imunidade inata e adaptativa, são recrutadas para combater 

microrganismos invasores, sendo seu papel bem estabelecido (STRBO et al, 2014). 

A vigilância imunológica é realizada principalmente pela ação dos leucócitos 

(glóbulos brancos) e de suas células derivadas.  

O sistema imune inato é a primeira linha de defesa física e química do 

organismo, sendo sua rapidez crucial. É composto principalmente por barreira 

epitelial, fagócitos (neutrófilos e macrófagos), eosinófilos, basófilos, monócitos, 

plasmócitos e megacariócitos (originam as plaquetas), células naturais T killer (NTK) 

e proteínas do sistema complementar que reconhecem os agentes patogênicos 

(TSIROGIANNNI et al., 2006; AFSHAR & GALLO, 2013; STRBO et al., 2014; 

PORTOU et al., 2015) e desempenham ação imediata contra as toxinas ambientais 

e microrganismos (STRBO et al., 2014). 

Neutrófilos e monócitos são os primeiros a chegar em grandes números. Os 

neutrófilos fagocitam e digerem agentes patogênicos e restos de tecido impedindo 

infecção local, além de liberarem citocinas que atraem outras células inflamatórias 

para o local da ferida. Para executar esta tarefa, neutrófilos liberam uma grande 

variedade de substâncias antimicrobianas (espécies reativas de oxigênio, peptídeos 

catiônicos e eicosanoides) e proteases (elastase, catepsina G, entre outros). 

Liberação descontrolada pode causar danos ao tecido em reparação (EMING et al., 

2009). Redução do recrutamento de neutrófilos estão associados à colonização 

bacteriana elevada e retardo na cinética da cura de feridas em idade avançada, 

atrasando a transição da fase inflamatória para a proliferativa, prejudicando o 

fechamento da ferida e a restauração da matriz dérmica (BRUBAKER et al., 2011; 

BRUBAKER et al., 2013). Ao mesmo tempo, evidências recentes sugerem que 

atividade excessiva de neutrófilos ou sua permanência na lesão, na ausência de 

infecção, pode retardar o processo de cura, porque a atividade de suas substâncias 

tóxicas antimicrobianas e proteases, não são específicas para patógenos, 
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acarretando em cronificação da ferida e formação de cicatriz excessiva, além de 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ENNIS et al., 2013; WILGUS et al., 2013, 

ZHAO et al., 2013, COOPER et al., 2015).  

Acredita-se que outro tipo celular não residente na pele que se infiltram 

precocemente na ferida, as células naturais T Killer (NTK), regulam a magnitude das 

respostas de neutrófilos e das citocinas de macrófagos, pois na sua ausência ocorre 

regulação ascendente. Portanto, atenuam a resposta exuberante de neutrófilos e a 

produção de TGF-β e colágeno. Assim, sugere-se que as células NTK regulam os 

sinais inflamatórios e fibroproliferativos na ferida (BRUBAKER et al., 2011). 

Cerca de 48 a 72h após a lesão inicial, os neutrófilos sofrem apoptose, 

fornecendo forte sinal para a resolução da inflamação (DELAVARY et al., 2011; 

WILGUS et al., 2013; PENCE & WOODS, 2014). Então, predominam os 

macrófagos, provavelmente as células mais importantes dentro do processo de 

cicatrização, que exibem funções pleiotrópicas para orquestar o processo de cura ao 

longo das diferentes fases (CHEN et al., 2015a). Pode-se destacar várias funções 

(Figura 2) como: fagocitar, digerir e matar organismos patogênicos; eliminar debris 

de tecido; destruir neutrófilos restantes, produzir colagenase e elastase para 

degradar o tecido desvitalizado; e, produzir óxido nítrico que possui efeito 

antimicrobiano por proporcionar ambiente hipóxico na ferida. Além disso, os 

macrófagos são responsáveis por induzir o início da próxima fase, para a 

reconstrução do tecido (BALBINO et al., 2005; LI et al., 2007; BELDON, 2010; 

SPEAR, 2013; CHEN et al., 2015a).  

Portanto, a remoção dos neutrófilos é considerado o estímulo mais potente 

para iniciar a diferenciação de macrófagos (SINDRILARU & SCHARFFETTER-

KOCHANECK, 2013). Assim, as plaquetas secretam PDGF (fator de crescimento 

derivado de plaquetas) que estimulam macrófagos residentes no microambiente da 

pele lesionada e atraem monócitos para o local, induzindo sua transformação 

fenotípica clássica em duas diferentes populações de macrófagos que se 

diferenciam em resposta a sinais moleculares (DELAVARY et al., 2011). Recente 

discussão afirma que o ciclo dos macrófagos na pele, não se encaixa no paradigma 

de origem embrionária por macrófagos residentes, alegando que macrófagos 

residentes e monócitos adultos, possuem papéis distintos ainda não esclarecidos 

(RANDOLPH, 2014).  
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FIGURA 2. Esquema das principais funções dos macrófagos (célula representada no centro da figura) 
na cicatrização de feridas. 1) Angiogênese (em rosa): mediada por fatores de crescimento (VEGF: 
vascular endothelial growth factor e bFGF: fibroblastos growth factor) e citocinas (TNF-α: tumor 
necrosis factor alpha). 2) Ativação celular (em amarelo): mediada por fatores de crescimento (PDGF: 
platelet derived growth factor, TGF-β: transforming growth factor-β, EGF: epidermal growth factor,  
IGF: insulin-like growth factor), citocinas (TNF- α, IL-1: interleucina-1, IL-6) e fibronectinas. 3) Síntese 
de matriz e regulação (em azul): mediada por fatores de crescimento (TGF-β, EGF, PDGF), citocinas 
(TNF-α, IL-1, IFN-γ: interferon γ) , enzimas (colagenase e arginase) e prostaglandinas E2 (PGE2). 4) 
Ação antimicrobiana (em salmão): mediada pelo Óxido Nítrico e radicais de oxigênio (H2O2: peróxido 
de hidrogênio, O2

-
 :ânion superóxido e OH: hidróxido de oxigênio. 5) Debridamento (em verde) : 

mediado por fagocitose e enzimas (colagenase e elastase).#
Fonte: adaptado de BROUGHTON; JANIS; ATTINGER (2006a, p. 18). 

 

A primeira população de macrófagos se diferencia pela presença de estímulos 

inflamatórios clássicos induzidos por células necróticas, as PAMPs (padrões 

moleculares assoaciados à patógenos), como IFNγ (interferon gama) e LPS 

bacteriano (SINDRILARU & SCHARFFETTER-KOCHANECK, 2013). São 

denominados de  M1 ou CAM (classically activated macrophages), residem na ferida 

um a dois dias após a lesão, fagocitam patógenos e restos celulares anormais ou 

danificados, produzem uma série de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1β, 

IL-6, IL-12; além de participarem na geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

para apoiar a defesa do hospedeiro, tais como óxido nítrico e superóxido 
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(DELAVARY et al., 2011; FERRANTE & LEIBOVICH, 2012; PENCE & WOODS, 

2014; GABUNIA & AUTIERI, 2015; GENSEL & ZHANG, 2015). Em contraste, a 

segunda população possui resposta inflamatória tardia, induzida na fagocitose de 

células apoptóticas, por uma variedade de estímulos (por exemplo, IL-4, IL-13, IL-19 

e glucocorticóides), cinco a sete dias após a lesão. São denominados de M2 ou 

AAMs (alternatively activated macrophages – macrófagos alternativamente ativados) 

e são conhecidos como pró-cura, pois produzem citocinas anti-inflamatórias, como 

IL-10, liberam quimiocinas para atrair leucócitos e estabelecem a base para a 

formação de tecido novo, através da secreção de TGF-β, VEGF e EGF (DELAVARY 

et al., 2011; FERRANTE & LEIBOVICH, 2012; FERNANDO et al., 2014; ZGHEIB et 

al., 2014; GABUNIA & AUTIERI, 2015; GENSEL & ZHANG, 2015).  

Porém, esta distinção de subpopulações está aquém de refletir a 

complexidade e plasticidade celular em resposta aos diferentes estímulos 

ambientais, sendo tema em constante investigação na biologia dos macrófagos 

(FERRANTE & LEIBOVICH, 2012; HUEBENER & SCHWABE, 2013; GORDON et 

al., 2014; GENSEL & ZHANG, 2015). Recentemente, foi identificado, uma 

diversidade de novos fenótipos de macrófagos, associados a sua adaptação 

dinâmica, durante o processo da cura de feridas e sua cinética ainda precisa ser 

elucidada. Mais quatro subpopulações de M2 já foram descritas, sendo: (1) M2a pró-

fibrótico, diversificada fenotipicamente de M2, pela presença de IL-4 e IL-13,  

presente na fase de formação do tecido de granulação que produz fatores de 

crescimento (TGF-β e PDGF) e matriz extracelular que persiste no ambiente da 

ferida dez dias após a lesão; (2) M2b diversificado pela presença de IL-1 β e LPS; (3) 

M2c/Mreg fibrolítica, diversificada pela presença de IL-10, TGF-β e glicocorticóides, 
presente em cicatrizes isquêmicas para segregar proteases e promover a 

remodelação do tecido, sem reindução da inflamação, devido à secreção simultânea 

da citocina regulatória IL-10; e (4) M2d que é uma mudança do fenótipo M1 

inflamatório para um fenótipo M2 angiogênico devido a presença de adenosina, 

marcado pela diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-12 e 

TNF-α, concomitante com a regulação positiva das citocinas tradicionais, como a IL-

10 e o VEGF (FERRANTE & LEIBOVICH, 2012; SINDRILARU & SCHARFFETTER-

KOCHANECK, 2013).  

Ainda, na fase inflamatória, quase concomitante à migração de macrófagos 

ocorre também a migração de linfócitos T e B (imunidade adaptativa) pela presença 
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de fatores quimiotáxicos liberados pela degranulação de mastócitos residentes 

ativados (como o TNFα, histamina, leucotrienos-LTs e interleucinas) (AFSHAR & 

GALLO, 2014; STRBLO et al., 2014; WILGUS & WULFF, 2014). Os linfócitos B 

participam da resposta humoral (secretam imunoglobulinas e anticorpos para 

destruir agentes patógenos) e possuem função suplementar de atividade supressora 

da inflamação, via secreção de IL-10, além de, apresentar antígeno para o linfócito 

T, responsável pela imunidade celular que atua modulando a resposta imune através 

da produção de citocinas. É provável que vários subconjuntos de células T atuam de 

maneira diferente na cicatrização, uma vez que secretam citocinas diferentes 

(STRBO et al., 2014) que estimulam diferentes respostas teciduais. 

Portanto, na fase inflamatória há a manifestação de seus sinais clássicos: 

rubor (mediado pela prostaciclina e prostaglandinas A, D e E), edema (devido ao 

aumento da permeabilidade vascular para permitir a fuga de proteínas e fluido para 

o espaço intersticial), aumento da temperatura local (potencializada pela presença 

das prostaglandinas PGE2 e PGF2α e células inflamatórias) e dor (devido à ação da 

prostaciclina, PGE2 e nociceptores periféricos) (WILD et al., 2010). 

Dentre os mediadores responsáveis pela nocicepção, os mais estudados são 

os metabólitos da ciclo-oxigenase (principalmente prostaglandina PGE2 e 

prostaciclinas PGI2). A dor pode ser iniciada indiretamente pela bradicinina, que 

estimula a liberação de TNF-α, induzindo a produção de IL-6 e IL-1β, pela ação da 

ciclo-oxigenase 2 (COX-2) sobre o ácido araquidônico (ARA), resultando 

principalmente na produção de PGE2, um dos mediadores de vários eventos 

fisiopatológicos do processo inflamatório (KRAYCHETE et al.; 2009). 

Durante a fase proliferativa, terceira fase do modelo agudo de cicatrização 

que se inicia três a quatro dias após a lesão e continua durante 2 a 4 semanas 

(GREAVES et al., 2013); a ferida é preenchida com tecido conjuntivo altamente 

vascularizado, vulgarmente referido como “tecido de granulação” (BELDON, 2010). 

O tecido de granulação é constituído por macrófagos, fibroblastos, colágeno 

(predomina o colágeno do tipo III), vasos sanguíneos imaturos e matriz extracelular 

que estimulam e sintetizam fatores de crescimento. Os fatores de crescimento 

promovem o crescimento de novos capilares (angiogênese), a migração de 

fibroblastos e de células endoteliais para a ferida (fibroplasia) (BALBINO et al., 2005; 

BELDON, 2010).  
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O processo de angiogênese, estimulado pelo TNF-α (DRYDEN; 

SHOEMAKER; KIM, 2013) é ativado pela presença de macrófagos na fase 

proliferativa que sintetizam diversos mediadores, como o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e induzem 

à liberação de mais IL-1 e o TNF-α  (BROUGHTON et al., 2006a; STOJADINOVIC et 

al., 2008; DELAVARY et al., 2011; GREAVES et al., 2013). O VEGF é um dos mais 

potentes agentes pró-angiogênicos (DELAVARY et al., 2011), produzido por 

queratinócitos e macrófagos, sendo que em feridas crônicas diabéticas sua 

produção está diminuída (WIETECHA & DiPIETRO, 2013). O conceito de que o 

microambiente de tumores e feridas compartilham características semelhantes 

(CHANG et al., 2004; GURTNER et al., 2008; VAN DE WATER et al., 2013), nos 

remete ao VEGF, proteína muito pesquisada na oncologia, pois é potente 

vasodilator, uma vez que aumenta a permeabilidade vascular. Assim, os tumores 

requerem muita VEGF para crescerem, e sua síntese é regulada pela presença da 

ciclo-oxigenase nas células endoteliais e de óxido nítrico (NO) (WITTE & BARBUL, 

2002; BAO et al., 2009). A função do NO na cicatrização de feridas ainda não está 

totalmente elucidada, sendo que suas diferentes concentrações podem exercer 

efeitos antagônicos para a cicatrização (WINK et al., 2011). 

Acredita-se que a onda inicial de cicatrização dérmica é mediada por 

fibroblastos de origem dérmica inferior, que expressam marcadores de 

miofibroblastos, como a α–SMA (α-actina de músculo liso). Estes segretam grandes 

quantidades de proteína, como o colágeno, característico para a formação da 

cicatriz, além de possuírem grande capacidade de diferenciar-se em adipócito. Em 

contraste, fibroblastos de origem dérmica superior são ricos em matriz extracelular 

fibrilar, mas desprovidos de folículos pilosos. Essa ação sugere que seu estímulo 

exógeno na cicatrização, como por transplante autólogo, poderia proporcionar tecido 

novo com menos propensão à formação de cicatriz (DRISKELL & WATT, 2015).  

À medida que a ferida se enche de granulação e os queratinócitos migram 

para o local, as margens se aproximam formando tecido cicatricial inicial, onde os 

miofibroblastos promovem contração da ferida e reepitelização (LI et al., 2007; 

GURTNER et al., 2008; DELAVARY et al., 2011; GREAVES et al., 2013). A 

diferenciação fenotípica de fibroblastos em miofibroblastos depende de três fatores 

principais: dos receptores de integrina da superfície celular que conferem adesão à 
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matriz extracelular, da estimulação pelo fator de crescimento transformador beta 

(TGF-β1) e da tensão mecânica (SHARPE & MARTIN, 2013).  

O grau de contração dentro do leito da ferida também é determinado pela 

mobilidade do tecido circundante (BELDON, 2010) e pelo papel das diferentes forças 

mecânicas ao qual o tecido está exposto (compressão, tensão, cisalhamento, 

pressão e gravidade) (AGHA et al., 2011), ou seja, áreas de maior tensão e 

submetidas a forças estáticas, tais como proeminências ósseas, tendem a resultar 

em piores resultados estéticos do que áreas de maior tensão e de forças dinâmicas, 

como áreas articulares. Bem como, lesões ou incisões que correm paralelas às 

linhas de tensão da pele produzem cicatrizes esteticamente melhor (HUSSEY &  

BAGG, 2011; WALMSLEY et al., 2015b).  

Revisão extensa sobre o importante papel dos miofibroblastos na cicatrização 

de feridas agudas, pode ser encontrada em Van De Water et al. (2013), que 

discutem que miofibroblastos em abundância podem resultar em fibroses e 

contraturas, e ainda, sua escassez é característica na ferida crônica, secundária às 

condições de hipóxia no leito da ferida devido à persistência de biofilme bacteriano, 

redução da produção de fatores de crescimento e vascularização prejudicada. 

Portanto, basicamente durante esta fase de reparo, o plano de cuidados inclui 

a manutenção de ambiente úmido na ferida e a proteção dos tecidos cicatrizados (LI 

et al., 2007; SPEAR, 2013). Ambiente úmido facilita o processo de cicatrização, 

impedindo a desidratação, melhorando a angiogênese e a proliferação celular, em 

comparação a ambiente seco, associado ao menor relato de dor no local e 

cicatrização menos residual (JUNKER et al., 2013). Também podem ser aplicadas 

práticas fisioterapêuticas que impõe forças mecânicas para reduzir a deposição 

excessiva de colágeno durante a reparação de tecidos e formação de cicatriz 

associadas ao alívio da dor (AGHA et al., 2011). 

Com a formação da cicatriz inicial, por volta do décimo dia, a fase final de 

cicatrização, denominada de remodelação ou maturação, se inicia (BALBINO et 

al., 2005). Esta fase pode durar semanas ou meses para que a reorganização das 

fibras de colágeno ganhem aproximadamente 70% a 80% da resistência à tração 

original da pele (BALBINO et al., 2005; SPEAR, 2013; WALMSLEY et al., 2015b). A 

fase é caracterizada pela presença de fibroblastos que regulam o processo de 

degradação da matriz pelas metaloproteinases de matriz (MMPs - classe de 

protease contendo zinco dependentes de cálcio que digere/degrada o material 
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extracelular e permite fluxo de queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais para 

a reparação) e pela substituição do colágeno tipo III pelo colágeno tipo I, que é fibrila 

de colágeno mais forte (DELAVARY et al., 2011; CALEY et al., 2015; PORTOU et 

al., 2015). Com a cicatrização normal, sem cronificação, inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs-tissue inhibitors of metalloproteinase) tornam-se 

presentes e diminuem as concentrações de citocinas pró-inflamatórias e MMPs 

(ZHAO et al, 2013; CALEY et al., 2015), pois em concentrações elevadas podem 

degradar a matriz extracelular (GUO & DiPIETRO, 2010).  

O desequilíbrio entre a degradação e a deposição de colágeno leva a 

formação de cicatriz hipertrófica (maior deposição) ou a deiscência da ferida (maior 

degradação) (DELAVARY et al. 2011; DRYDEN et al., 2013; ZIELINS et al., 2014). 

Por exemplo, se o paciente está gravemente subnutrido, a taxa de síntese de 

colágeno é retardada e pode levar à ruptura do tecido em formação, retardo na 

cicatrização ou deiscência (BELDON, 2010; WILD et al., 2010), entretanto, nutrição 

e suplementação nutricional ainda não é procedimento padrão no tratamento de 

feridas (DRYDEN et al., 2013). 

Portanto, em organismos multicelulares, o reparo dos tecidos se dá por duas 

formas: regeneração (recomposição da atividade funcional do tecido) ou cicatrização 

(restabelecimento da homeostasia do tecido com perda da atividade funcional pela 

formação de cicatriz) (BALBINO et al., 2005). Ou seja, em humanos adultos, não 

ocorre regeneração completa, pois a força tensil da ferida não retorna 100%. Supõe-

se que em uma semana, a ferida tem apenas 3% da sua força tensil; em 3 semanas 

30% e em 3 meses ou mais, atinge cerca de 80% (BROUGHTON et al., 2006b; 

DRYDEN et al., 2013). 

Assim, a cicatrização de feridas em adultos geralmente resulta na formação 

de tecido com propriedades biofísicas e biomecânicas diferentes da pele normal, 

devido a mudanças na matriz extracelular, que acarreta modificações na função e 

homeostase celular, com pronunciada produção de colágeno e formação de cicatriz 

(GURTNER et al., 2008; JANIS & HARRISON, 2014b; ZGHEIB et al., 2014).  

Supõe-se que a cicatriz é regulada, em parte, por diferentes vias de 

mecanotransdução de sinal (WONG et al., 2012). Wong et al. (2012) propuseram um 

modelo (Figura 3) de mecanotransdução celular que dita o grau da cicatrização das 

lesões, sugerindo o envolvimento de cinco principais vias celulares sobrepostas: as 

interações integrina-matriz, os receptores de fatores de crescimento, os canais 



39#

iônicos ativados por estiramento, as forças de tração celular e os receptores 

acoplados à proteína G.  V.W. Wong et al. / Seminars in Cell & Developmental Biology 23 (2012) 981– 986 983

Fig. 1. Schematic of cell mechanotransduction pathways. Mechanical forces (red arrows) act via interrelated biochemical and structural pathways to convert physical cues
to  biologic responses. The growing field of wound mechanobiology aims to modulate these complex signaling networks to promote repair and prevent complications such as
excess  scar formation. NO, nitric oxide; MAPK, mitogen-activated protein kinase; Rho, ras homolog gene family member; PI3K, phosphoinositol-3-kinase; FAK, focal adhesion
kinase.

concise review focuses on cell-based mechanisms of scar mechan-
otransduction, the contributions of ECM and cutaneous stem cells
as mechanoactive components of repair cannot be overlooked.
We refer the reader to several excellent reviews on these topics
[6,15,48–53].

Fibroblasts have been shown to interact with collagen fib-
rils via !1"1, !2"1, !11"1 integrins [18]. "1 integrins regulate
fibroblast viability [54] and collagen production [55] and the het-
erodimer !11"1 can mechanically induce transformation into
myofibroblasts [56], a feature of human hypertrophic scarring. Inte-
grins are also known to regulate the activation of transforming
growth factor " (TGF"), a cytokine highly implicated in numerous
fibrotic diseases [47]. Interestingly, TGF" pathways control integrin
expression and activity through intracellular Smad effector pro-
teins that are also involved in collagen production, highlighting
the functional overlap between cytokine and mechanotransduction
signaling.

Integrin signaling is also important in regulating keratinocyte
function following injury [57]. For example, integrin !3"1 reg-
ulates keratinocyte polarization [58] and expression of matrix
metalloproteinase 9 (MMP9) [25,59],  an ECM remodeling enzyme
implicated in scar formation. Keratinocyte expression of integrin
!v"6 is induced after injury and can activate TGF" signaling, poten-
tially maintaining fibrogenic epithelial–mesenchymal crosstalk
during skin repair [60,61]. Keratinocyte strain studies have demon-
strated that mechanical forces activate cell proliferation and
protein synthesis, processes that are believed to contribute to the
thickened epidermis characteristic of pathologic scars [23,24].

Matrix–ligand interactions activate conformational changes
that trigger the binding of intracellular components to the cyto-
plasmic tails of integrins [13,14,62,63].  An early event in this
process is the formation of focal complexes that consist of activated
integrins and adaptor proteins (e.g. talin, vinculin, and paxillin).
These dynamic interactions also activate associated kinases such
as integrin-linked kinase (ILK), focal adhesion kinase (FAK), and
src, resulting in intracellular propagation of biomechanical signals
[64]. Fibroblasts lacking ILK have been shown to exhibit defects
in cell spreading, survival, ECM adherence, proliferation, and for-
mation of stress fibers [65–67].  FAK and src have been shown to
control strain-induced proliferation in epithelial cells [68] and pro-
fibrotic signaling via connective tissue growth factor (CTGF) in renal
fibroblasts [69]. Mechanical forces can also activate the src kinase
substrate p130cas, a docking protein involved in fibroblast mor-
phology, migration, and suppression of anoikis (programmed cell
death in response to inappropriate ECM cues) [70,71]. The dynamic
regulation of these subcellular mechanotransduction components
plays a crucial role in the biologic response to tension.

Our group has had particular interest in FAK, a non-receptor
protein tyrosine kinase highly implicated in mechanotransduction
processes and linked to numerous cell processes including attach-
ment, survival, and proliferation [72]. Specifically in fibroblasts,
FAK is known to regulate survival, motility, inflammatory signaling,
and collagen production [20,73,74].  We  have shown that fibroblast-
specific FAK modulates fibroblast contraction and motility in vitro
and mediates strain-induced collagen and chemokine production
in mice [20]. Focal adhesion complexes containing FAK activate
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FIGURA 3. Esquema das principais vias celulares de mecanotransdução. Forças mecânicas (setas 
vermelhas) agem por cinco diferentes vias bioquímicas e estruturais interligadas para converter sinais 
mecânicos em respostas biológicas.  Ca2+, cálcio; NO, óxido nítrico; MAPK, proteína quinase ativada 
por mitogênio; Rho, homólogo membro da família de GTPases; PI3K, fosfatoinositol-3-quinase; FAK, 
quinase de adesão focal. 
Fonte: adaptado de Wong et al. (2012, p. 983). 
 

Coletivamente, estas vias causam efeitos bioquímicos e estruturais que 

modulam a resposta patogênica a tensão e o seu mecanismo ainda está sendo 

elucidado. Recentemente, Wang et al. (2015) acrescentaram ao modelo microRNAs 

que regulam a expressão genética, além de fatores de transcrição 

mecanossensíveis (como β-catenina, YAP/Yes-associated protein e AP-1/Activator 

protein 1) que mediam o processo, formando um feedback positivo ou negativo a ser 

esclarecido. 

Histologicamente, a cicatriz compreende feixes de colágenos espessos 

paralelos às linhas de tensão, com regeneração limitada de apêndices dérmicos, 

como glândulas sudoríparas, sebáceas e folículos pilosos (BALBINO et al., 2005; 

KING et al., 2014), constituindo massa relativamente acelular de matriz extracelular 
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epitelial, com ciclo de vida distinto (WALMSLEY et al., 2015b).  Além de, possuírem 

propriedades mecânicas e funcionais inferiores ao tecido normal, podendo ocasionar 

fragilidade tecidual ou contratura, com significativa morbidade associada (ZGHEIB et 

al., 2014).  

Cicatrizes são classificadas por suas características físicas em 5 tipos, sendo: 

(1) cicatriz madura (cicatriz plana, de cor clara e estática), (2) cicatriz imatura 

(cicatriz vermelha, ligeiramente elevada, podendo ser áspera e dolorosa), (3) cicatriz 

hipertrófica (cicatriz confinada aos limites da lesão original, com crescimento rápido 

de 6 meses que regridem espontaneamente e lentamente ao longo do tempo, em 

geral de 1 a 3 anos, e contém grande quantidade de colágeno tipo III organizado), 

(4) quelóides (cicatrizes excessivas que se desenvolvem até vários anos após a 

lesão para além dos limites originais, não regridem espontaneamente e possuem 

colágeno tipo I desorganizado) e (5) contraturas cicatriciais (cicatriz que limita 

amplitude de movimento articular) (LEVINSON, 2013; ARNO et al.; 2014; EMING et 

al., 2014; MONSTREY et al., 2014; WALMSLEY et al., 2015b).  

Sabe-se que em 5 a 15% de todas as feridas ocorrerá desregulação no 

processo de reparo, dando origem a resultados patológicos, incluindo cicatrizes 

hipertróficas, quelóides e contraturas (MURPHY et al., 2012). Segundo Walmsley et 

al. (2015b), mais de 100 milhões de pessoas adquirem cicatrizes por ano, 

decorrentes, em sua maioria, de incisões cirúrgicas. Assim, a cicatriz representa 

problema clínico significativo (SHARPE & MARTIN, 2013) e deficiências na 

cicatrização de feridas podem acarretar em resultados funcionais e estéticos 

inadequados, fibroses e até mesmo incapacidade em realizar gestos esportivos de 

maneira eficiente. 

Recentemente, um grupo internacional e multidisciplinar estudou um conjunto 

de orientações para prevenir e tratar a formação de cicatrizes inestéticas ou 

excessivas (MONSTREY et al., 2014). Os três componentes de prevenção foram 

definidos como: (a) reduzir a força de tensão mecânica no local devido ao traço da 

lesão proporcionado pelas linhas de Langer através de sutura adequada, técnicas 

cirúrgicas ou pelo uso emergente da toxina botulínica ou de tecnologias como o 

LASER fracionado não-ablativo (ARNO et al.; 2014; GOLD et al., 2014a); (b) manter 

a hidratação com uso de cremes e curativos úmidos como folhas ou gel de silicone; 

e, (c) utilizar componentes de pressão, como a terapia de pressão negativa, que 

protege o local contra cicatrização excessiva devido a redução da tensão de 
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oxigênio na ferida através da oclusão de pequenos vasos sanguíneos, que resultam 

em redução da proliferação de fibroblastos e síntese de colágeno, além de 

depuração bacteriana (JANIS & HARRISON, 2014). Ainda, evitar à exposição à luz 

solar e o uso contínuo de protetores solares, promove alto fator de proteção para 

evitar o aumento da pigmentação e melhorar a aparência local (GOLD et al.; 2014b; 

MONSTREY et al.; 2014). 

Outro grupo (MURPHY et al., 2012) desenvolveu modelo matemático que 

prediz que o uso de técnicas para redução da densidade de miofibroblastos e 

concentração de TGF-β na cura de feridas agudas, podem melhorar 

significativamente a qualidade da cicatriz resultante. Especialmente, se a estratégia 

de intervenção for implementada no início, em que o reparo deve ser concluído em 

até três semanas após o ferimento. O mesmo modelo matemático sugeriu que as 

intervenções tardias reduzem a contração da ferida prevista, mas o tratamento não é 

tão eficaz como se tivesse sido implementado mais cedo, requerendo tratamento 

mais agressivo para restaurar a reparação normal. Ressalta-se que estas previsões 

foram baseadas inteiramente nos resultados de simulações numéricas e não 

incluíram outras variáveis que também desempenham papéis importantes para a 

cicatrização. 

Então, apesar da prerrogativa de que todas as feridas em adultos curam com 

cicatriz, a aparência final e a funcionalidade é influenciada por diversos fatores 

técnicos, da ferida e do indivíduo (MOREIRA & MARKOVICHICK, 2012). Os fatores 

da ferida incluem a natureza do ferimento (eletiva ou traumático), grau de 

contaminação, localização, orientação nas linhas de elasticidade na pele, 

oxigenação da ferida, vascularização (GUO & DiPIETRO, 2010), presença de 

biofilmes bacterianos (HURLOW et al., 2015), temperatura, pH, pressão, hidratação 

(KRUSE et al., 2015), dentre outros. Os fatores técnicos incluem a manipulação do 

tecido, debridamento, suturas utilizadas e métodos de reparo (MOREIRA & 

MARKOVICHICK, 2012). Os fatores do paciente incluem idade superior a 65 anos, 

diferenças socioeconômicas (GOULD et al., 2015), estado hormonal, tipo de pele, 

fatores hereditários predisponentes, obesidade, estresse, uso de medicamentos, 

alcoolismo, tabagismo, deficiências nutricionais (BROUGHTON et al., 2006b; FRANZ 

et al., 2007; VILEIKYTE, 2007; JANIS & HARRISON, 2014; PENCE & WOODS, 

2014; KIM et al., 2015), adesão ao plano de tratamento, doença vascular periférica, 

acidente vascular encefálico (KHALIL et al.,  2015), entre outros.   
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Interessantemente, algumas dessas condições que provocam a desregulação 

da cicatrização (como dieta pobre em ácidos graxos poli-insaturados e 

sedentarismo, altamente preveníveis) estão associadas com marcadores sistêmicos 

de inflamação elevados constantemente, em especial citocinas como IL-1β e TNF-α, 

que em parte pode ser atribuído à alterações na função dos macrófagos que parece 

estar reduzida, sugerindo risco aumentado de infecção (GUO & DiPIETRO, 2010; 

DELAVARY et al., 2011; PENCE et al., 2012; GOH & LADIGES, 2014). Já os 

medicamentos (anti-inflamatório não esteroidais e agentes quimioterapêuticos) 

parecerem interferir na função plaquetária, enquanto o estresse crônico, como por 

exemplo, o ruído intenso, pode inibir a liberação de neutrófilos e macrófagos para o 

ambiente da ferida na fase inflamatória (RAFI et al., 2014; PENCE & WOODS, 

2014). No entanto, o exercício e dieta adequada podem ser fatores protetores 

potenciais contra o atraso na cicatrização. 

Recentemente, o exercício físico de curto prazo mostrou-se como estratégia 

de intervenção de baixo custo e capaz de acelerar a cicatrização em idosos e 

obesos, seja em modelo humano (EMERY et al., 2005) ou animal (KEYLOCK et al., 

2008; PENCE et al., 2012; PENCE & WOODS, 2014). Sugere-se que o exercício 

pode acelerar a cicatrização, mesmo em indivíduos saudáveis sem processo prévio 

de inflamação, embora o mecanismo pelo qual isso possa ocorrer ainda não seja 

claro (KEYLOCK et al., 2008). Os autores mostraram que o efeito potencial do 

exercício em ratos idosos, pode estar relacionado a redução da expressão de 

citocinas inflamatórias como TNF-α, reproduzindo um microambiente inflamatório 

reduzido na ferida, apesar de que a expressão de IL-1β e IL-6 não foram diferentes 

entre grupos sedentários e exercitados.  

Pence et al. (2012) mostraram que programa de exercício físico de curto 

prazo, durante 9 dias (iniciou 3 dias antes do modelo excisional e foi mantido até o 

5o dia após o ferimento), foi capaz de acelerar a velocidade da taxa de cura de 

feridas excisionais na fotoplanimetria (p<0,05), em camundongas obesas jovens 

submetidas previamente à dieta com alto teor de gordura, mas não para ratas 

submetidas a dieta de rotina do biotério. Interessantemente, o efeito do exercício 

parece ter sido limitado ao início do protocolo (até o 5o dia pós ferida) sugerindo seu 

papel em reduzir a inflamação. Mas, surpreendentemente, o efeito do exercício 

pareceu não afetar a expressão de citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1β e IL-10), 

proteínas quimioatractantes de monócitos (MCP-1/ monocyte chemoattractant 
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protein) e queratinócitos (KC- keratinocyte chemoattractant), bem como, da PDGF 

(platelet-derived growth factor). Seus resultados podem estar relacionados à espécie 

de camundongos utilizada (diferente de outros estudos) e ao fato de serem fêmeas 

jovens, onde o estrogênio pode ter algum papel protetor reduzindo a inflamação. 

Assim vários outros mecanismos potenciais para o efeito do exercício na 

cicatrização de feridas requerem mais pesquisas. 

EMERY et al. (2005) sugeriram que a prática do exercício na cicatrização de 

feridas pode estar associado a resposta neuroendócrina ou devido a sua 

contribuição para o fluxo sanguíneo na pele, pois em seu estudo os humanos 

exercitados tiveram capacidade de cicatrização 30% mais rápida em comparação ao 

grupo controle sedentário. GOH & LADIGES (2014) propõem que investigações 

devem ser realizadas sobre a possibilidade do treinamento físico proporcionar 

ambiente favorável para fenótipo “mais jovem” na diferenciação de macrófagos. 

Além disso, treinamento de longo prazo pode apresentar efeitos diferenciados sobre 

a taxa de cura e o processo inflamatório local (PENCE & WOODS, 2014), sendo 

necessária investigação do impacto do exercício sobre a cura de feridas em atletas 

e/ou a definição do exercício ideal pela qual a cura possa ser acelerada, além dos 

possíveis mecanismos que alteram a função imunológica pela prática de exercício 

(GOH & LADIGES, 2014). 

Como as feridas impactam consideravelmente a prática da atividade física e a 

qualidade de vida, o seu tratamento merece alta qualidade e prática baseada em 

evidência. O objetivo no tratamento de feridas busca resultado funcional e estético, 

visando a restauração do tecido com características e propriedades físicas o mais 

próximo do tegumento fisiológico (MOREIRA & MARKOVCHICK, 2012). Entretanto, 

as decisões das opção terapêuticas são geralmente baseadas em opiniões 

pessoais, na experiência e na preferência dos cuidados em saúde pelos 

profissionais. Em parte, isto ocorre pela quantidade de literatura e recursos 

disponíveis, que muitas vezes apresentam resultados conflitantes e ensaios clínicos 

randomizados são escassos (BRÖLMANN et al., 2012; HARDING, 2015). 

Conclui-se então, que embora a cicatrização de feridas seja fisiologicamente 

bem orquestrada, o processo envolve grande interação celular e bioquímica, 

dependente de fatores epigenéticos. Sendo assim, faz-se necessário maior número 

de pesquisas e abordagens relativas ao tema, para melhor compreensão e para a 

definição de novas terapias que possam auxiliar no sucesso e cura das feridas. 
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2.1.1 Classificação das feridas e escolha de tratamento 

 

Didaticamente existem muitas formas de classificar as feridas, além da 

classificação de aguda e crônica já apresentada na introdução, baseada em 

diferentes fatores, como exemplificada no quadro 1. 

 

Critério para 
classificação 

Classes de acordo com o critério estabelecido 

Agente Causal Incisas, Contusas, Lacerantes e Perfurantes 
Grau de 
Contaminação 

Limpas (ocorrem em ambientes cirúrgicos), limpa-
contaminadas e contaminadas (contato com material 
contaminado ou atendimento após 6h da lesão) 

Comprometimento 
Tecidual 

Estágio I: ocorre perda tecidual e comprometimento da  
epiderme apenas 
Estágio II: ocorre perda tecidual e comprometimento da 
epiderme, derme ou ambas 
Estágio III: há comprometimento total da pele e necrose de 
tecido subcutâneo, entretanto não atinge a fáscia muscular 
Estágio IV: há extensa destruição de tecido, chegando a 
ocorrer lesão óssea, muscular ou necrose tissular 

Coloração  Sistema RYB – Red/Yellow/Black 
- Vermelhas: ricas em tecidos de granulação e epitélio novo. 
Objetivo de tratamento favorecer o ambiente úmido, proteger 
os tecidos neoformados e prevenir infecção; 
- Amarelas: apresentam exsudato fibroso, tecidos moles 
desvitalizados e podem estar infectadas. Objetivo de 
tratamento identificar e tratar a presença de infecção e se 
infectada promover o debridamento de tecidos desvitalizados. 
- Pretas: apresentam necrose tecidual. Objetivo de tratamento 
remover o tecido necrótico por debridamento. 

Tipo de 
cicatrização 

Primeira intenção: sem perda de tecido e bordas justapostas 
Segunda intenção: perda de tecido e bordas distantes 
Terceira intenção: necessita de correção cirúrgica após o 
tratamento aberto inicial. 

Tipo de patologia 
de base 

Diabética, venosa, arterial e de pressão. 

Quadro 1.  Diferentes critérios para classificação das feridas  

Fonte: do autor, adaptado de MANDELBAUM et al., 2003a; UTYAMA, 2003 e TAZIMA et al., 2008. 
 

A cicatrização de ferida aguda pode apresentar-se de forma simples ou 

complexa, dependendo de sua localização, tamanho, envolvimento de estruturas 

anatômicas e carga microbiana (LEE & HANSEN, 2009). Por isso, o conhecimento 

das outras formas de classificação auxiliam para a adequada gestão de feridas a fim 

de otimizar a cicatrização. Para tanto, avaliação abrangente do paciente e da ferida 
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antes de planejar o cuidado, é essencial para identificar fatores que retardam o 

potencial de cura de uma ferida aguda (FLETCHER, 2008; SPEAR, 2013), sendo 

que as recomendações para os cuidados mudaram drasticamente nos últimos 20 

anos (MORTON & PHILLIPS, 2012).  

O primeiro item a ser observado para o sucesso no tratamento da ferida 

aguda é o tempo dispendido da lesão até o primeiro cuidado, sendo que o período 

ouro para que o primeiro procedimento aconteça, é de até 6 horas (LEE & HANSEN, 

2009). Essa janela de tempo, segundo os autores, foi baseada em estudos clínicos 

que verificaram a diminuição do risco de infecção (tempo de duplicação da 

colonização bacteriana) em relação ao momento da lavagem inicial do tecido e 

quando  necessário,  o  uso  de  técnicas  para  o  fechamento  da  ferida. O intervalo 

aceito para fechamento da ferida nas extremidades é de até 6 horas e de até 24 

horas para rosto e couro cabeludo (MOREIRA & MARKOVICHK, 2012). Entretanto, 

apesar do período ouro ser guia para o sucesso do tratamento, a realidade prática 

pode impedir este princípio, permitindo o advento de novas técnicas (como o uso de 

curativos com prata antimicrobianos e terapia de pressão negativa ou fechamento 

assistido à vácuo) para otimizar este período e desafiar o dogma de 6 horas. 

Assim, o manejo de feridas agudas consiste essencialmente na manutenção 

de microambiente favorável ao processo de cicatrização, ou seja, na preparação do 

leito da ferida que se constitui de três componentes de cuidados locais: o 

debridamento, o equilíbrio bacteriano e o equilíbrio da umidade (FLETCHER, 2008). 

O debridamento consiste na remoção do tecido desvitalizado, necrótico e de 

corpos estranhos no leito da ferida que atuam como barreira para o reparo, 

proporcionando foco de infecção, prolongando a fase inflamatória (pela manutenção 

de neutrófilos, mastócitos e macrófagos no leito da ferida na tentativa de remover o 

tecido necrosado) e retardando a reepitelização e o remodelamento (FLETCHER, 

2008; LEE & HANSEN, 2009). A viabilidade do tecido é determinada com a análise 

da cor, temperatura e presença de hemorragia (LEE & HANSEN, 2009).  

Vários métodos de debridamento estão disponíveis, incluindo autólise (é o 

método mais seletivo que consiste na utilização de curativos especializados em 

fornecer umidade à ferida e facilitar os processos de cicatrização, como os curativos 

de hidrocoloide, hidrogel e alginato de cálcio), cirúrgico (utilização de instrumentos 

cirúrgicos como o bisturi ou jatos de água para remover o tecido e proporcionar 

sangramento, sendo o método escolhido quando há suspeita de infecção), mecânico 
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(uso de compressas com solução salina, deixadas por tempo suficiente até aderirem 

ao tecido e posteriormente removidas juntamente com o tecido desvitalizado, sendo 

considerado o método mais antigo e menos seletivo, portanto, em crescente 

desuso), químico ou enzimático (utilização de certas enzimas e outros componentes 

como papaína, colagenase e fibronolisina, que dissolvem o tecido necrosado 

proporcionando debridamento mecânico, embora com certa remoção de tecido 

viável) e a terapia biológica ou larvar (utilização de larvas, cultivadas em laboratório 

livres de contaminação, que consomem o tecido necrosado, produzem enzimas 

proteolíticas e acabam com bactérias resistentes à antibióticos) (MANDELBAUM et 

al., 2003b; STOJADINOVIC et al., 2008; HALIM et al., 2012; JANIS & HARRISON, 

2014b; McFARLAND & SMITH, 2014). Métodos inovadores de debridamento tem 

sido desenvolvidos, como a “MIST Therapy”, que consiste na aplicação de baixa 

energia e baixa intensidade de ultrassom terapêutico, transmitido por névoa de 

solução salina, removendo bactérias e tecidos desvitalizados, permitindo a 

progressão da cicatrização (MOORE, 2012). 

O equilíbrio bacteriano deve ser mantido a fim de evitar a contaminação, 

colonização e infecção, que proporcionam aumento da produção de mediadores 

inflamatórios e do recrutamento de neutrófilos, podendo haver trombose localizada e 

liberação de vasoconstritores que levam à hipóxia e destruição tecidual. Portanto, a 

detecção precoce de sinais e sintomas de infecção na ferida (critérios tradicionais - 

abcesso, celulite e exsudato - e critérios adicionais – lentificação da cicatrização, 

descoloração, tecido de granulação que sangra facilmente, dor inesperada e/ou 

sensibilidade, odor anormal, entre outros) podem auxiliar na escolha da intervenção 

mais adequada para tratamento (MOORE, 2012; HALIM et al., 2012). Vowden e 

Cooper (2006) desenvolveram um algoritmo para determinar o tratamento de feridas 

infectadas, identificando quando é apropriada a intervenção da infecção tópica (uso 

de medicamentos, debridamento e curativos antimicrobianos especializados que 

eliminam odor e exsudato, como hidropolímero, carvão ativo e curativo com alginato 

de cálcio e sódio) e quando é necessário o tratamento sistêmico.  

Vale citar aqui que antissépticos ou desinfetantes (como iodopovidona, 

clorhexidina, álcool, ácido acético, hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, etc.) 

não são recomendados para o tratamento rotineiro das feridas (STOJADINOVIC et 

al., 2008; MOREIRA & MARKOVCHICK, 2012). E ainda, os resultados publicados 

pela Cochrane Review, concluíram que a limpeza de feridas agudas com água de 
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torneira potável é mais eficaz na redução da taxa de infecção em comparação com a 

limpeza com solução fisiológica (FERNANDEZ & GRIFFLITHS, 2008). Segundo 

Nicks et al. (2010), a limpeza de feridas agudas incorpora três diferentes técnicas: 

limpeza com compressas de gaze umedecidas, irrigação por alta pressão (uso de 

seringas, cateteres intravenosos ou sistemas de irrigação) e imersão da ferida (uso 

de gaze hidratada à superfície da ferida sem remoção da umidade antes da 

aplicação), sendo que a técnica a ser escolhida dependerá da avaliação inicial da 

ferida. 

Então, o último componente do preparo do leito da ferida, mas não menos 

importante, é o equilíbrio de hidratação. Leito de ferida demasiadamente seca ou 

demasiadamente úmida não proporciona ambiente adequado para a cicatrização. 

Feridas desidratadas não permitem a proliferação celular, a síntese de colágeno e a 

angiogênese que requerem ambiente úmido (MORTON & PHILIPS, 2012); e feridas 

com exsudato excessivo tornam-se fétidas, causam maceração e escoriação em 

suas bordas e desafiam o lesado em termos de frequência de troca de curativos. 

Neste caso, é importante assegurar que o curativo e/ou curativo usado, seja capaz 

de manter o leito da ferida úmido e quente (FLETCHER, 2008; HALIM et al., 2012).  

Curativos oclusivos, tais como hidrocoloides devem ser evitados em feridas 

infecciosas que necessitam de drenagem. Curativos absorventes, tais como 

espumas e os alginatos podem causar danos se o leito estiver seco e são, portanto, 

mais adequados para feridas que produzem grandes quantidades de exsudado. 

Feridas com bom tecido de granulação se beneficiariam de umidade proporcionada 

por curativos de hidrogéis e hidropolímeros (MENKE et al., 2008; STOJADINOVIC et 

al., 2008). Sistemas de fechamento à vácuo oferecem alternativa atraente, pois 

mantém o leito da ferida úmido removendo exsudato e estimulando uma explosão 

mais rápida de miofibroblastos para o local, necessários para o fechamento da ferida 

aguda (VAN DE WATER, 2013), no entanto, esses dispositivos de pressão negativa 

são contraindicados para feridas infectadas (MENKE et al., 2008; STOJADINOVIC et 

al., 2008). 

Extensa discussão sobre o manejo de feridas pode ser encontrada em SOOD 

et al. (2014) que relatam quatro princípios básicos na escolha do curativo: se a ferida 

estiver seca precisa de hidratação, se produz exsudato excessivo precisa ser 

absorvida, se tem tecido necrosado precisa ser debridada e se está infectada 

precisa de agente antimicrobiano. Desta forma, classifica os curativos em três 
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categorias: para debridamento autolítico, para ajustar níveis de umidade do leito da 

ferida ou para o controle da carga bacteriana. Assim, a combinação dos curativos 

podem permitir com que mais de um objetivo seja alcançado. 

Esses conceitos foram integrados por um grupo de pesquisadores da 

“International Wound Bed Preparation Advisory Board”, com o uso de componentes 

da língua inglesa, criando o acrônimo TIME (SCHULTZ & DOWSETT, 2012) para 

auxiliar os profissionais na escolha do procedimento apropriado ao tratamento e 

avaliar o papel das intervenções terapêuticas. O “T” refere-se a gestão do tecido não 

viável (pelo uso de agentes antimicrobianos e debridamento), o “I” refere-se ao 

controle da inflamação e infecção (pela interrupção ou prevenção da formação de 

biofilmes, que são comunidades fenotípicas alteradas de micróbios que residem 

sobre as feridas), o “M” refere-se ao controle do exsudato, moisture balance, (pelo 

uso de curativos adequados para manter a umidade na lesão) e a letra “E” está 

relacionada aos procedimentos que estimulam a epitelização (SIBBALD et al., 2003; 

FALANGA, 2004). Embora este conceito tenha sido desenvolvido inicialmente para 

direcionar o manejo de feridas crônicas, ele também tem sido usado por 

profissionais que tratam feridas agudas (SCHULTZ & DOWSETT, 2012). 

Para Moreira & Markovchick (2012) feridas agudas devem ser limpas e 

cobertas com curativo não aderente durante 24 a 48h, para proteger a ferida e 

permitir a epitelização. Se houver potencial para formação de hematoma, curativos 

compressivos devem ser utilizados. Após este período, os curativos devem ser 

retirados e as feridas devem ser limpas de 3 a 4 vezes por dia, para minimizar a 

formação de coágulos e tecido necrótico no leito da ferida. Concomitantemente, 

bloqueador solar deve ser utilizado para evitar alterações de pigmentação, sendo 

que este processo deve ser aconselhado por no mínimo 6 meses. 

Vale ainda ressaltar, que em caso de feridas agudas com bordas afastadas 

há necessidade de suturas, uso de adesivos de tecidos, grampos e em casos mais 

graves, cirurgia plástica e reconstrutora para permitir a recuperação da forma e 

função, sendo que a técnica a ser escolhida varia de acordo com a viabilidade dos 

tecidos (LEE & HANSEN, 2009; NICKS et al., 2010). Por exemplo, o uso de 

adesivos de tecidos em atletas para reparação de feridas permite com que o mesmo 

volte a jogar imediatamente, mantendo a força da pele (MOREIRA & 

MARKOVCHICK, 2012).  
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Mas, quando a cicatrização de uma ferida aguda não avançar, técnicas de 

cicatrização avançadas devem ser consideradas, como terapia de pressão negativa, 

engenharia de tecidos como substitutos da pele, curativos biológicos, fatores de 

crescimentos, materiais regenerativos, células tronco mesenquimais 

(STOJADINOVIC et al., 2008; ENNIS et al., 2013; EMING et al., 2014; HU et al.; 

2014; SOOD et al., 2014; ZIELINS et al., 2014; BANYARD et al., 2015; BROWNE & 

PANDIT, 2015; DIHN et al., 2015; HARDING, 2015; WALMSLEY et al., 2015b) até a 

utilização de sensores de feridas capazes de detetar a presença de infecção ou 

retardo na cicatrização (DREIFKE et al., 2015). Em teoria, muitos desses elementos 

poderiam ser combinados para recriar ambiente propício para a regeneração da 

arquitetura normal da pele após lesão cutânea (GURTNER et al., 2008; WALMSLEY 

et al., 2015b). 

Portanto, a variedade de opções para o manejo de feridas agudas pode 

tornar-se extremamente desafiadora para a escolha pelos profissionais de saúde 

(HARDING, 2015) e a escolha da opção inadequada pode tornar-se insuficiente para 

evitar o retardo na cicatrização e/ou cronificação da ferida. 

 

2.2 ULTRASSOM TERAPÊUTICO E CICATRIZAÇÃO 

 

Dentre os recursos fisioterapêuticos disponíveis para cicatrização, destaca-se 

a aplicação do ultrassom terapêutico (UST), que inibe o ambiente inflamatório 

excessivo (ENNIS et al., 2011). As vibrações sonoras produzidas em frequência 

além do alcance do ouvido humano, proporcionam efeitos térmicos e mecânicos no 

tecido alvo, resultando em aumento do metabolismo local, circulação e 

extensibilidade do colágeno (EBADI et al., 2011). A conversão de energia mecânica 

em resposta bioquímica e molecular em nível celular, denominado de 

mecanotransdução, é modulador importante na cura de uma variedade de tecidos 

(MAAN et al., 2014) e supõe-se que as cincos vias de transdução de sinal 

(interações integrina-matriz, receptores de fatores de crescimento, canais iônicos 

ativados por estiramento, forças de tração celular e receptores acoplados à proteína 

G) decorrentes da tensão mecânica na ferida propostas por Wong et al. (2012), 

discutidas anteriormente, sejam influenciadas pela passagem da onda ultrassônica. 

O ultrassom produz em ondas mecânicas inaudíveis ao ser humano (Figura 

4), criadas quando um gerador produz energia elétrica que é convertida em energia 
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acústica por deformação mecânica de um cristal piezoelétrico (O’BRIEN Jr, 2007). A 

energia acústica é absorvida nos tecidos moles, causando vibração molecular em 

ciclos repetidos de ondas de compressão e rarefação. Quanto maior a frequência, 

intensidade e mais contínuo for o feixe ultrassônico, maior a vibração molecular, a 

energia cinética e o calor produzido (EBADI et al., 2011).  

quantities, and then develop common nomenclature. Then, general dosimetric concepts will be presented
because a large body of literature and history exists to quantitate the interaction of various propagated
energies and biological materials. Ultrasonic dosimetry and its current status will be presented. To conclude,
interaction mechanisms, both thermal and non-thermal, are discussed.

2. Basic ultrasonic quantities

Sound is the rapid motion of molecules. These molecular vibrations transport energy from a transmitter, a
sound source like our voice, to a receiver like our ear. Sound travels in waves that transport energy from one
location to another. When the molecules get closer together, this is called compression, and when they
separate, this is called rarefaction. This mechanical motion, the rapid back and forth motion, is the basis for
calling sound a mechanical wave or a mechanically propagated wave.

2.1. Acoustic spectrum

We have many perceptions of the nature of sound. The idea of pitch refers to our perception of frequency, that
is, the number of times a second that air vibrates in producing sound that we hear. Voices are classified
according to pitch in which the lowest frequency is a bass voice and the highest frequency is a soprano voice.
This description of frequency, however, is limited to the frequency range, or spectrum, over which human beings
can hear sounds. There are sound frequencies below and above what human beings can hear. The acoustic
spectrum is shown in Fig. 2a. The lowest frequency classification in the acoustic spectrum is infrasound that has
a frequency range less than about 20Hz. Audible sound is what human beings hear and has an approximate
frequency range between 20Hz and 20kHz. The ultrasound frequency range starts at a frequency of about
20kHz. Examples of devices that emit frequencies at the lower frequency end of the ultrasonic spectrum are a
dog whistle and industrial ultrasonic cleaners. The frequency designations of the infrasound-audio boundary
and the audio-ultrasound boundary are a bit arbitrary because the frequency range over which human beings
hear sounds is different between people and additionally changes as a function of age.

Most medical ultrasound equipment operates in the ultrasonic frequency range between 1 and 15MHz
(Fig. 2b). Therapeutic (physical therapy, high-frequency focused ultrasound and ablation) applications
operate around 1MHz. For most diagnostic applications in abdominal, obstetrical and gynecological
ultrasound, and in echocardiography, the frequency range is generally between 2.5 and 7.5MHz. For
superficial body parts, such as the thyroid and the eye, and peripheral vascular applications where ultrasound
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Fig. 2. (a) Acoustic spectrum and (b) medical ultrasound spectrum.
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FIGURA 4. Espectro das ondas acústicas e espectro do ultrassom de uso na área da saúde. A) O 
espectro acústico é baseado na frequência da onda, onde frequências abaixo de 20Hz é denominado 
de infrassom, entre 20Hz a 20kHz é a faixa audível para o ser humano, e acima de 20kHz é a faixa 
ultrassônica. B) O espectro do ultrassom na área da saúde pode ser dividido em aplicações de 
diagnóstico por imagem (geralmente entre 2,5 a 15Mhz) e uso terapêutico (entre 20kHz e 3Mhz).#
Fonte: adaptado de O’BRIEN Jr (2007, p. 214). 
 

As ondas mecânicas produzidas pelo ultrassom são transmitidas por 

propagação, provocando colisões moleculares e vibrações, com progressiva perda 

de energia durante a passagem pelos tecidos que varia de acordo com as 

características individuais teciduais (O’BRIEN Jr, 2007; KELTIE et al, 2013; FARCIC 

et al., 2013). A taxa de absorção do ultrassom depende da natureza do tecido, do 

grau de vascularização e da frequência do gerador ultrassônico. Tecidos com maior 

teor de proteína absorvem mais facilmente do que aqueles com maior teor de 

gordura, da mesma forma que, maior frequência do gerador ultrassônico permite 

maior taxa de absorção (WATSON, 2008). 

Baseado no critério potência, o UST pode ser dividido em baixa e alta 

potência (UHLEMANN et al., 2003; TER HAAR, 2007). O grupo da alta potência 

emite energia com onda focalizada e destina-se ao uso na medicina para induzir 
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vários efeitos biológicos, como por exemplo: a HIFU (High Intensity Focus 

Ultrasound) opera com frequência que varia de 1 a 20MHz e intensidade de 1000 a 

10.000W/cm2, geralmente sincronizados com gerador de imagem de ultrassom, é 

indicada na remoção de tumores, ablação de tecidos moles e destruição de tecido 

adiposo; e a litotripsia por ondas de choque (pulsos curtos de ultrassom focado em 

oposição aos diversos ciclos do HIFU) que é indicada para a remoção de cistos 

viscerais, tratamento de fascite plantar ou epicondilites (BAILEY et al., 2003; TER 

HAAR, 2007; MASON, 2011; MILLER, 2012).  

Para o grupo de baixa potência, geralmente entregue em onda plana e não 

focalizada (BAILEY et al., 2003; O’BRIEN Jr, 2007), tema deste estudo e de uso 

comum entre profissionais fisioterapeutas, o UST pode ser subdividido em três 

categorias (BÉLANGER, 2012): 

- HFU (High Frequency Ultrasound) ou UST convencional: tipo mais 

tradicional de aplicação, introduzido na década de 30, indicado para o 

tratamento de uma variedade de patologias dos tecidos moles (O’BRIEN 

Jr, 2007). Opera em alta frequência (1 a 3 MHz) e intensidade (0,1 a 

3W/cm2). Pode ser aplicado aos tecidos de forma estacionária (cabeçote 

permanece imóvel durante a aplicação) ou dinâmica (cabeçote é 

constantemente movido, com certa velocidade e pressão, sobre a área de 

tratamento) com agente acoplador. Desta forma, três métodos podem ser 

utilizados: contato direto (cabeçote é acoplado à superfície corporal com 

fina camada de gel ultrassônico), contato com a almofada (utiliza-se 

almofada cheia de gel ultrassônico sobre a superfície a ser tratada e sobre 

gel, sendo indicada para áreas irregulares) e técnica subaquática (o 

cabeçote e a área a ser tratada ficam imersas dentro de recipiente plástico 

cheio d‘água) (CULLUM et al., 2010; BÉLANGER, 2012); 

- LIPUS (Low Intesity Pulsed Ultrasound): desenvolvido na década de 80. 

Opera em baixa frequência (1 a 1,5MHz) e intensidade (0,03 mW/cm2), 

sendo indicado para tratamento de fraturas ósseas. O aplicador 

estacionário deve ser posicionado diretamente sobre o local e/ou gesso, 

com fina camada de gel ultrassônico (BÉLANGER, 2012). Para SANTANA 

et al. (2013), a LIPUS poderá ser utilizada em feridas, mas ainda não 

estão claros os mecanismos de utilização, sugerindo acelerar o processo 

de cicatrização devido ao estímulo da produção de macrófagos, ativação 
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da formação de tecido de granulação e neoangiogênese. O potencial 

terapêutico também pode estar relacionado a estimulação de vias de 

sinalização que inclui expressão de integrinas e a proteína Erk 

(extracellular signal-regulated kinase) (ZHOU et al., 2004), desencadeando 

a síntese de DNA e proliferação celular (KHANNA et al., 2009) ou por 

ativação da Rac1, responsável por estimular a migração celular direcional 

no processo de cicatrização (MAHONEY et al., 2009);  

- NCLFU (Noncontact Low Frequency Ultrasound) ou MIST Therapy: é o 

tipo mais recente, desenvolvido no início da década de 2000. Opera em 

frequência mais baixa (20-120KHz) que à dos anteriores e intensidade 

intermediária (0,05 a 1 W/cm2). É aplicado por meio de dispositivo próprio 

que libera névoa de solução salina estéril para a emissão da energia 

ultrassônica, aplicado na maioria das vezes sem contato direto, apesar do 

contato ser indicado especialmente para a retirada de tecidos 

desvitalizados (BUTCHER & PINNUCK, 2013). Também tem potencial 

terapêutico para limpeza de tecidos, bioestimulação celular, efeito 

bactericida e alívio da dor (KAVROS et al., 2007; DRIVER et al., 2011; 

BÉLANGER, 2012; KELTIE et al., 2013; MADHOK et al., 2013). Apresenta 

resultados positivos no tratamento de áreas doadoras de enxerto 

(PRATHER et al., 2015), úlceras venosas (WOLLINA et al., 2011; 

ESCANDON et al., 2012), úlceras isquêmicas (KAVROS et al., 2007), 

úlceras diabéticas (ENNIS et al., 2005), SDTI (suspected deep tissue 

injury) ou úlceras de pressão (HONAKER & FORSTON, 2011; HONAKER 

et al., 2013), ou ainda, em úlceras crônicas de diferentes etiologias 

(ENNIS et al., 2006; KAVROS & SCHENCK, 2007; BELL & CAVORSKI, 

2008; KAVROS et al., 2008). Comparado com debridamento cirúrgico e 

doloroso, a NCLFU é método mais suave e mais confortável para os 

pacientes, com acentuada melhoria de granulação (UHLEMANN et al., 

2003; VOIGT et al., 2011; BUTCHER & PINNUCK, 2013), além de reduzir 

a presença de bactérias na ferida comparadas ao uso de curativos 

(SERENA et al., 2008; SETH et al., 2013) e estimular a expressão de 

marcadores de neovascularização (MAAN et al., 2014). Recentemente foi 

desenvolvido um curativo (Nanovibronix®) capaz de entregar ultrassom de 

baixa frequência em solução salina hiperoxigenada, com resultados 
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positivos no tratamento de feridas isquêmicas (COVINGTON et al., 2012) 

e capaz de reduzir o biofilme bacteriano quando associado à aplicação 

simultânea de antibiótico (KOPEL et al., 2011) ou antisséptico (CRONE et 

al., 2015). 

Acredita-se que a frequência do equipamento do UST de baixa potência é 

determinante da ação terapêutica, sendo os de alta frequência (HFU) capazes de 

produzir efeitos térmicos, mecânicos e sonoquímicos; enquanto os de baixa (LIPUS 

e NCLFU) geram apenas efeitos mecânicos/atérmicos (UHLEMANN et al., 2003, 

BÉLANGER, 2012). 

O efeito térmico é decorrente da vibração microcelular proporcionada pela 

energia ultrassônica durante sua passagem pelos tecidos moles. As vibrações 

aproximam as moléculas (compressão) e as afastam (rarefação), transportam 

energia de um local para outro (O’BRIEN Jr, 2007) com frequência e amplitude 

determinada pela fonte ultrassônica (MITRAGOTRI, 2005). Emissão em alta 

intensidade e de forma contínua, produz vibração mais intensa e maior produção de 

calor, favorecendo o metabolismo celular e a cicatrização dos tecidos, pois as taxas 

de reações químicas e as atividades enzimáticas dependem da temperatura 

(O’BRIEN Jr, 2007; CULLUM et al., 2010; BÉLANGER, 2012).  

Historicamente o UST tem sido amplamente utilizado devido aos seus efeitos 

térmicos, mas atualmente tem-se argumentado que os efeitos não térmicos ou 

mecânicos são mais eficazes (WATSON, 2008). Os efeitos mecânicos são atribuídos 

a inter-relação de dois fenômenos biofísicos: cavitação e microcorrente (O’BRIEN Jr, 

2007; BÉLANGER, 2012).  

Cavitação estável envolve a produção de minúsculas bolsas de gás 

(microbolhas) pela passagem da energia acústica dentro dos tecidos que se 

comprimem e se expandem (UHLEMAN, 2003). Ao redor das bolhas, ocorre 

movimentação de fluidos, denominado de microcorrente ou microfluxo. A aplicação 

fisioterapêutica prevê a formação de cavitação estável com o mínino de cavitação 

instável, ondas de choque ou microjatos, que podem ser maléficas para o tecido 

(Figura 5). 

A combinação dos fenômenos não-térmicos proporcionam energia mecânica 

capaz de alterar a atividade e a permeabilidade da membrana celular aos íons cálcio 

e sódio, estimulando as vias de transdução de sinal que resulta em ampla gama de 

efeitos celulares (FERREIRA et al., 2006; OLSSON et al., 2006; KAVROS et al., 
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2007; CULLUM et al., 2010; FURUSAWA et al., 2014), facilitando o aumento da 

síntese de colágeno pelos fibroblastos, a secreção de quimiotáxicos e podem 

aumentar a resistência à tração da ferida (SPEED, 2001; O’BRIEN Jr, 2007; ENNIS 

et al., 2011). Além do cálcio estar envolvido nos mecanismos de mecanotransdução 

do processo de cicatrização (WANG et al., 2015), este é considerado como 

mensageiro celular, pois afeta a atividade celular, estimulando a síntese de 

proteínas, a diferenciação de queratinócitos, a contração da margem da ferida e a 

reparação de tecidos (ENYEDI & NIETHAMMER, 2015). 

P E R S P E C T I V E S

administration of micelle-encapsulated doxo-
rubicin and 70-kHz ultrasound exposure24.
Ultrasound has also been used to trigger the
release of drugs from other carriers, includ-
ing liposomes25, self-assembled polymeric
constructs26 and polymeric microspheres27.

A significant number of studies have
described the mechanisms by which ultra-
sound permeabilizes cell membranes and
tissues. Dependencies of transport on ultra-
sound parameters and solute properties have
been investigated in detail28,29. It is com-
monly believed that acoustic cavitation has a
significant — if not the dominant — role in
this phenomenon. Theoretical studies have
been performed to relate the dynamics of
bubble collapse to membrane permeabiliza-
tion30. These studies indicate that collapsing
cavitation bubbles are capable of inducing
structural deformations in cell membranes
and enhance transport. Structural details of
membrane disruption are not completely
clear. However, it is commonly observed, at
least in cell suspensions, that the enhanced
uptake in cells is accompanied by a level of
undesired side effects, such as cell lysis.
Accordingly, striking a balance between
safety and efficacy is important to success-
ful applications of this methodology.
Understanding this balance is crucial in
converting these exciting early studies into
clinical therapies.

leukaemia cells in the presence of chemothera-
peutic drugs in vitro15. On the basis of similar
principles, it has also been shown that ultra-
sound reduces antibiotic resistance of bacterial
films16. Ultrasound has also been used to
enhance the diffusion of a chemotherapeu-
tic drug (BCNU; carmustine) in brain tissue
in vitro for the treatment of brain tumours
(S.M. and S. Paliwal, unpublished data).

Relatively fewer studies have reported on
the in vivo effectiveness of ultrasound in
enhancing drug transport. Early studies
reported that ultrasound can deliver anti-
inflammatory drugs deep into muscles17. More
recently, ultrasound has been used in combi-
nation with adriamycin to treat ovarian cancer
in vivo in mice18. Ultrasound-enhanced effec-
tiveness of adriamycin was attributed to
increased drug loading in the tumour. In
another in vivo report, focused ultrasound was
used to induce reversible and non-destructive
disruption of the blood–brain barrier (BBB)
to facilitate drug delivery to the brain19.
Ultrasound was suggested to disrupt the BBB
by opening the tight junctions of capillary
endothelial cells. This effect can be further
enhanced by systemic administration of
microbubbles that act as cavitation nuclei at
the site of ultrasound application20. Ultra-
sound (880 kHz) has also been used to
enhance solute transport into the eye (ocular
drug delivery). Application of 880-kHz ultra-
sound provided up to tenfold enhancement
of drug delivery through the cornea while
producing minor changes in the corneal
epithelium21. Enhanced ocular drug delivery
was also reported for glaucoma drugs at lower
ultrasound frequencies22.

Ultrasound has been shown to trigger the
release of drugs from their carriers23 (FIG. 3b).
In one study, doxorubicin was encapsulated
in micelles to reduce its systemic concentra-
tion and was released using ultrasound to
provide high local concentrations at the
tumour site. In vivo studies with rats carrying
DHD/K12/TRb tumours showed that tumour
volume reduced significantly after systemic
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a cb d

Figure 2 | Mechanisms of cavitation-based ultrasound therapies. a | Acoustic streaming: cavitation
bubbles can oscillate around their resonant size and generate velocities that induce shear stresses on
cells and tissues (implicated in gene and drug delivery into cells). b | Sonochemistry: sudden collapse of
bubbles generates momentary high temperatures in the bubble core. The hot bubble can induce chemical
changes in the surrounding medium, including free-radical generation (implicated in sonodynamic
therapy). c | Shock waves: sudden collapse of cavitation bubbles leads to the formation of shock waves
that are capable of disrupting the tissues and enhancing drug transport (implicated in sonophoresis and
sonoporation). d | Liquid microjets: collapsing bubbles near a surface experience non-uniformities in their
surroundings that results in the formation of high-velocity microjets. The microjet can penetrate into the
tissue or generate secondary stress waves in the tissue (implicated in sonophoresis). For details of the effects
of cavitation, see REF. 3. Additional effects — for example, increased temperature — are also important
in certain therapies such as those treating hyperthermia and haemostasis.

a  b
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Figure 3 | Schematic representation of a few ultrasound-mediated therapies. a | Transdermal drug
delivery: ultrasound is used to permeabilize a small area of skin (sonophoresis). A drug patch or ointment
is subsequently placed on the permeabilized skin for systemic or local delivery of drugs, such as lidocaine,
insulin or vaccines. b | Targeted drug delivery: the drug is systemically injected into blood circulation and
activated at the tumour site using ultrasound. This increases the local concentration/toxicity of the drug
at the target site while minimizing systemic toxicity. c | Clot lysis: ultrasound is delivered along with an
enzyme using a catheter to dissolve a blood clot. d | Healing of bone fractures: an ultrasound transducer
is placed in the cast and activated periodically to accelerate fracture healing. Part a image courtesy of
Sontra Medical Corp. Part d image courtesy of Smith & Nephew Inc.

 
FIGURA 5. Desenho esquemático demonstrando os mecanismos não térmicos do ultrassom 
decorrentes da cavitação. A) Cavitação estável e microcorrentes acústicas: a tensão mecânica 
promove inclusões gasosas (cavitação estável) formando bolhas (representada pelo círculo azul) que 
contraem e expandem (setas pretas) em torno de seu tamanho ressonante e geram movimento de 
convecção (linhas pretas circulantes) que induz tensões de cisalhamento que pode alterar a estrutura 
da membrana, função e permeabilidade. B) Cavitação instável: com oscilação contínua, a forma e 
tamanho das microbolhas alteram e em certas condições geram súbito colapso denominado de 
cavitação instável (representada pelo círculo hachurado) provocando altas temperaturas no núcleo 
(círculo laranja), induzindo a alterações químicas no meio circundante, incluindo a geração de 
radicais livres. C) Ondas de choque: o súbito colapso das bolhas de cavitação provocam a formação 
de ondas de choque (linhas pretas circulares) capazes de perturbar os tecidos e aumentar o 
transporte de substâncias químicas (fonoforese). D) Microjatos líquidos: o colapso de bolhas perto de 
superfície não uniforme resulta em microjatos de alta velocidade (linhas pretas curvas).  
Fonte: adaptado de MITRAGOTRI (2005, p. 257). 
 

Estudo recente, realizado por Udroiu et al. (2014), para verificar a 

genotoxicidade e viabilidade em fibroblastos murinos com o uso de ultrassom 

(LIPUS) de baixa intensidade (<0,1W/cm2) em 1 ou 3MHz, revelou que a maior 

frequência empregada foi capaz de provocar efeitos sem riscos genotóxicos e sem 

citotoxidade significativa, revelando que os mecanismos que explicam esta ação não 

são decorrentes da cavitação, pois as intensidades utilizadas são insuficientes para 

gerar cavitação. Frenkel et al. (2000) relatou que HFU em 3MHz e intensidade mais 

alta permitida no equipamento (2,2W/cm2) durante 90 segundos, também não foi 

capaz de causar cavitação na epiderme de peixes. Sahin et al. (2004) também 

mostraram que após 10 aplicações de HFU (frequência de 1MHz, intensidade de 
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2W/cm2 e duração de 10 minutos) em pacientes com lombalgia, não gerou 

genotoxidade analisada em cultura de linfócitos, pelo método de contagem de 

micronúcleos.  

Isto suporta a existência de mecanismo não-cavitacional, capaz de alterar a 

permeabilidade por induzir deformidades na membrana celular, decorrentes do 

estresse mecânico, direto na arquitetura das membranas celulares (UDROIU et al., 

2014). Esta afirmativa, baseia-se no estudo de Krasovitski et al. (2011) com HFU 

(ultrassom de alta frequência com 1 e 3MHz, intensidade entre 1 a 2,2W/cm2, 

duração entre 30 a 120 segundos) que mostraram a existência de alterações 

estruturais em membranas celulares decorrentes à tensão elástica sobre a bicamada 

lipídica, causando abertura dos poros da membrana, propondo um modelo desta 

interação em membranas celulares externas e em menor grau em membranas 

intracelulares (Figura 6). Os autores afirmaram que a máxima deformação da 

membrana é proporcional à amplitude da pressão acústica aplicada e inversamente 

proporcional à raiz quadrada da frequência. Mas, ainda há pouca evidência que 

explora este novo mecanismo proposto por Krasovitski et al. (2011). 

Baseados nessa premissa, HU et al. (2014) exploraram as interações das 

ondas mecânicas do UST de baixa intensidade (frequência de 1MHz, com 

frequência de pulsação em 2kHz a 1%, intensidade de 0,24W/cm2, durante 10 

minutos) em células vivas de neuroblastoma derivados de murino. Eles confirmaram 

que o ultrassom é capaz de alterar reversivelmente a área transversal e volume 

celular, adquirindo superfície mais lisa (talvez pela remoção mecânica das 

microvilosidades), com taxa de regressão ao seu volume pré-exposição mais lenta, 

ou seja, só recuperou após 30 minutos. Em sincronia com a contração celular, o 

núcleo sofre alteração de volume em menor intensidade (12 a 25% de redução no 

núcleo versus 21 a 45% na membrana), sendo esta perturbação mecânica no 

núcleo, suposição de fator desencadeante para alterar a sinalização e transcrição do 

gene citoplasmático que, por sua vez, modula vários comportamentos celulares, 

como determinação de linhagem, migração e motilidade. Outro ponto interessante 

levantado pelos autores, devido ao fenômeno de recuperação física pós-exposição 

observada no estudo, é que a baixa intensidade do ultrassom não provoca efeito 

destrutivo sobre as células vivas, podendo isso ser extrapolado para os três tipos de 

UST de baixa potência, devendo ser motivo de investigação futura. 
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FIGURA 6. Desenho esquemático demonstrando os mecanismos do ultrassom decorrentes da ação 
direta sobre a bicamada lipídica ou BLS (bilayer sonophore). A dupla camada lipídica é capaz de 
absorver a energia acústica ultrassônica e transformá-la em expansões e contrações do espaço 
intramembrana, sem a existência prévia de cavitação induzindo efeitos diferentes sobre a membrana 
celular e o citoesquelético. A) O aumento da tensão mecânica na BLS, desde a fase de referencia 
(S0), provocam alongamento dos folhetos da bicamada ativando proteínas mecanossensíveis e 
amplificando a pressão do líquido que o rodeia (S1) podendo causar penetração de água na região 
interna da bicamada (hidrofóbica); a tensão mecânica crescente pode danificar a proteína da 
membrana (S2) e em seguida induzir a formação de poros (S3a,S3b) ou causar à ruptura da membrana 
com altos níveis de alongamento. B) A pulsação da BLS presente em uma célula inicialmente (C0) 
pode induzir alongamento reversível do citoesqueleto a ruptura irreversível (C1).#
Fonte: adaptado de KRASOVITSKI et al. (2011, p. 3262). 
 

Ainda, associados aos efeitos térmicos e não-térmicos, temos os efeitos 

sonoquímicos. Acredita-se que as alterações que ocorrem no núcleo celular podem 

levar a sonólise da água com formação de radicais livres primários, hidrogênio 

molecular (H) e hidroxila (OH), que se combinam e reagem com o oxigênio para 

formar radicais livres secundários, como hidrogênio diatômico (H2), radical peridroxila 

(HO2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e ânion superóxido (O2

-). Radicais podem 

modificar quimicamente biomoléculas tais como enzimas, DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e lipídios (MARCHIONI et al., 2009). Dependendo do local onde 

são inicialmente formados, os radicais livres podem ser de origem extracelular ou 

intracelular. Os que se originam fora da célula, geralmente causam efeitos de curta 

duração ou reagem com solutos sofrendo reação em cadeia, já os de origem 

of cavitation was carried out using an imaging ultrasound scan-
ner; both these procedures were carried out in the experimental
treatment tank. Samples of sham and treated skin were taken
immediately after the exposures and prepared for observations
using transmission electron microscopy. Micrographs were cap-
tured at magnifications ranging from 2,000× to 50,000×.
What typifies the epithelium’s response to the ultrasound

exposures (Fig. 3) is the generation of cavities over a range of
shapes (from round and elliptical to parallel or undulated slits)
and sizes (from narrow cavities <50 nm wide between two
neighboring desmosomes to a few micrometers in width). Cavi-
ties around the outer membranes and between the cells were the
most common. Cavities around nuclei were, however, less fre-
quently observed. In some cases two narrow undulated slits were
observed on the perimeter of nuclei, which may have originated
from the two membranes that enclose the nucleus. In general,
observations were made in many cases where the normally or-
ganized arrangement of membranes making up the different
structural units within the cellular organelles, such as the mito-
chondria and the endoplasmic reticulum (ER), was disrupted.
Similar patterns of cavity formation were observed in additional
experiments where the treated skin was fixed in situ over the last
portion of the treatments before terminating the exposures.
These effects were not observed in the untreated controls, ex-
cluding the possibility that the observed effects were due to
artifacts created by the sampling and fixing process of the treated
tissue (e.g., dehydration or physicalmanipulation) (30).At 3MHz,
we observed that cavities formed predominantly between the
first (i.e., outermost) and second cell layers; whereas at 1 MHz
cell rupture and the generation of cavities occurred as deep as the
fifth and sixth cell layers.

Discussion
The localized cavity formation and cell rupture observed in these
experiments are consistent with an intracellular cavitation
mechanism, originating in BLSs and possibly leading to irre-

versible alterations in the cells through membrane tears or fa-
tigue/damage by high-frequency/large displacement cyclic load-
ing. All cavities appeared to have developed around membranes
and were more pronounced in size and in abundance in the first
few cell layers, consistent with model II’s predictions that the
thinner the layer of surrounding tissue attached to the leaflet is,
the greater the BLS inflation. Finally, the categorical difference
between the tissue’s response at 3 MHz (superficial) and at
1 MHz (deep layers) could be explained by the predicted aug-
mentation of the acoustic pressure amplitude experienced by the
BLSs by extracellular bubbles created at 1 MHz (model III).
Even the highest intensity of 2.2 W·cm−2 used at 3 MHz was
below the free-field cavitation threshold for this frequency (30).
Extracellular cavitation could also account for the gradual tem-
poral increase in the depth of observed damage, as the contents
of cells are gradually replaced by water rich with cavitation nuclei
that surround the fish and are in immediate contact with the fish
epithelia (28).
The observed cavities were not limited to the outer membrane

and were also seen within intracellular membranes (that are
inaccessible to extracellular cavitation), in agreement with the
model’s prediction and with observations in related studies.
Disruption of the mitochondrial cristae was observed by trans-
mission electron microscopy (TEM) in frog muscle fibers ex-
posed to US at a low pressure amplitude of 12.5 kPa (85 kHz) for
1–30 min (31); whereas increasing the US intensity a few fold in
this study induced the presence of spherically shaped bodies.
Morphologically similar observations were reported in the epi-
dermis of tadpoles (32) when TEM was used to observe the
effects of US exposures (1 MHz, 11 W·cm−2, ∼0.6 MPa, 5 min).
Especially interesting in their results was the fact that the ER was
irregular and disordered only in regions farthest from the nu-
cleus and in proximity to the free cytoplasm. This phenomenon
also supports the predictions of the BLS model, where more
pronounced effects occur closer to a free surface. Also observed
in the treated tissues of our study were detached pieces of

Fig. 4. Different stages in the interaction
of a BLS and an ultrasound field can in-
duce different bioeffects on the cell
membrane and the cytoskeleton. (A) As
tension increases gradually in the leaflets
around a pulsating BLS, from the refer-
ence stage (S0), the slightly stretched
leaflets might at first activate mechano-
sensitive proteins (S1); growing tension in
the leaflets might damage membrane
proteins (S2) and then might induce pore
formation (S3a, S3b) or cause membrane
rupture at high levels of stretching. (B)
Pulsations of the BLSs that surround a cell
initially (at C0) might induce from re-
versible mild stretching of cytoskeleton
fibers to irreversible rupture (C1).

3262 | www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1015771108 Krasovitski et al.
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intracelular desencadeiam um evento programado dentro de uma via bioquímica, 

como exemplo a apoptose (FURUSAWA et al., 2014) e a necrose (SCHLICHER et 

al., 2010). A morte celular ocorre possivelmente por completa falta de 

restabelecimento da homeostase ou talvez em resposta à detecção de danos no 

DNA  (HASSAN et al., 2011), sendo ação mais provável de acontecer com ultrassom 

focalizado e por isso não é abordado aqui.  

No entanto, o ultrassom de baixa potência pode gerar mudanças no núcleo e 

nas organelas citoplasmáticas, modulando as vias de transdução de sinal que levam 

à regulação da expressão de genes e proteínas. Mas, o mecanismo exato de como 

o ultrassom afeta diretamente os processos nucleares e a magnitude do efeito, 

dependente dos parâmetros terapêuticos, permanece raramente explorado, sendo 

melhor documentado para o ultrassom do tipo LIPUS (POUNDER & HARRISON, 

2008; WHITNEY et al., 2012; LOUW et al., 2013). Independente do tipo de UST, 

sendo estas organelas ligadas por uma rede intrincada extracelular sensíveis à 

tensão, corroborando com Furusawa et al. (2014), a membrana volta a ficar no topo 

da hierarquia de transdução de sinal, sugerindo ser o alvo dos efeitos terapêuticos 

intracelulares proporcionados por este recurso.  

Juntos, esses mecanismos (térmicos, não-térmicos e sonoquímicos) 

sugeridos para desempenhar papel no aumento da permeabilidade da célula, podem 

ser usados beneficamente para recuperação de feridas, estimulando a preservação 

das funções fisiológicas, da estrutura celular e melhorando a qualidade do tecido 

neoformado, além de induzir mudanças fisiológicas como ativação de fibroblasto, 

colágeno e diminuição de células inflamatórias por aceleração do metabolismo 

celular (BROUGHTON et al., 2006b; OLSSON et al., 2006). 

Watson et al. (2008) defendem a ideia de que logo após o sangramento ter 

cessado em um processo lesivo, deve-se iniciar a aplicação do UST. Durante a fase 

inflamatória, acredita-se que o UST desempenha efeito estimulante sobre os 

mastócitos, plaquetas, macrófagos e linfócitos, ou seja, é pró-inflamatório. Se 

aplicado em dose adequada o benefício é para acelerar e concluir dentro da 

normalidade a fase inicial, com efeito promocional sobre a cascata de sinalização, 

progredindo mais rapidamente para a fase seguinte. Na fase proliferativa o UST 

pode ser considerado como pró-proliferativo, pois em doses baixas pulsadas 

aumenta a síntese de proteínas necessárias para a fibroplasia e síntese de 

colágeno, além de possuir potencial para angiogênese. E na fase de remodelação o 
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ultrassom parece ser capaz de melhorar a orientação adequada das fibras de 

colágeno recém formadas mudando o perfil do tipo III para o tipo I, aumentado a 

resistência à tração e oferecendo maior mobilidade cicatricial. 

O ultrassom também pode ser utilizado para administração transdérmica de 

medicamentos, proporcionado pelo aumento da perfusão devido ao fenômeno da 

cavitação, sendo este método comprovado cientificamente e denominado de 

sonoforese ou fonoforese (MITRAGOTRI, 2005; TER HAAR, 2007; MASON, 2011; 

MILLER et al., 2012). No entanto, ultrassom de baixa frequência é melhor para a 

entrega de medicamentos através da pele e resultados contraditórios são 

encontrados na literatura. Acredita-se que HFU pode facilitar a penetração de 

determinados fármacos em forma de gel na bicamada lipídica, como exemplo o 

cetoprofeno; ou pode diminuir a sua permeação, como exemplo o diclofenado de 

sódio (SOUZA et al., 2013). A adição de drogas a base de gel não é fortemente 

apoiada pela literatura e podem reduzir significativamente a transmissão do feixe 

ultrassônico para o tecido, reduzindo a sua eficácia (WATSON, 2008). Guimarães et 

al. (2011) concluíram que a associação de HFU com dexapantenol acelerou a 

síntese e a organização das fibras colágenas no estágio inicial (7 dias após excisão 

de 1cm2 da pele dorsal de ratos Wistar) de reparo tegumentar, mas após 14 dias as 

aplicações isoladas ou associadas não diferiram entre si, porém foram mais 

significativas comparadas ao grupo controle. Portanto, os efeitos da fonoforese 

podem estar relacionadas às diferentes propriedades das drogas testadas e dos 

diferentes parâmetros acústicos para promover aumento da permeabilidade da pele 

(SOUZA et al., 2013). 

As pesquisas com ultrassom terapêutico (UST) tem avançado muito e seus 

efeitos vem sendo descritos através dos tempos e da prática clínica (MASON, 2011; 

MILLER, 2012). Enquanto alguns estudos (Ter RIET, 1997; DOLIBOG et al., 2008, 

CHUANG et al., 2011; WATSON et al., 2011) refutam a ideia de que o UST possa 

acelerar o processo de cicatrização de feridas crônicas, analisados em sua maioria 

pela área da úlcera, volume e tempo de cicatrização (Quadro 2); outros autores que 

avaliaram diferentes desfechos clínicos afirmam que a sua utilização da HFU pode 

acelerar a resposta inflamatória e o processo de cicatrização de feridas (DEMIR et 

al., 2004b; FRANEK et al., 2004; TARAJAD et al., 2008; ALTOMARE et al., 2009; 

FREITAS et al., 2010; OLYAIE et al., 2013; BEHESHTI et al., 2014; POLAK et al., 

2014).
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Referência Tipo de 
estudo 

Tipo de 
ferida 

Participantes  Principais desfechos 
avaliados 

Conclusão 

Ter Riet et 
al (1996) 

ECR Úlcera 
de 
pressão 
 

n=88.  
GC, n=45 (orientações, 
curativos, suplementação 
com ácido ascórbico e 
HFU simulado) e GI, 
n=45 (idem ao CG com 
aplicação de HFU) 

Área da úlcera 
(planimetria), volume e 
avaliação clínica da 
ferida, antes e após 12 
semanas 

Resultados não significativos entre os 
grupos. Estes dados não suportam a 
ideia de que HFU acelera a cicatrização 
de úlceras de pressão 

Demir et al. 
(2004b) 

EE 
(ratos) 

Incisão 
cirúrgica 

n=90.  
GI 1, n=30 (HFU); GC 1, 
n=30 (HFU placebo); GI 
2, n=30 (LASER) e GC 2, 
n=30 (LASER placebo). 

Avaliação 
histopatológica 
(fibroblastos, 
macrófagos e 
densidade do 
colágeno), bioquímica 
(nível de hidroxiprolina) 
e biomecânica (força de 
ruptura). 

HFU e LASER aumentaram nível de 
hidroxiprolina, síntese de colágeno  e a 
força de ruptura. No entanto, o LASER 
foi mais eficaz que o HFU nas duas 
primeiras fases da cicatrização de 
feridas.  

Franek et 
al. (2004) 

ECR Úlceras 
na 
perna 

n=65.  
GC, n=22  
(medicamentos tópicos e 
terapia compressiva); GI 
1, n=22 (HFU de 1W/cm2 
e terapia compressiva) e 
GI 2, n=21 (HFU de 
0,5W/cm2 e terapia 
compressiva) 

Área da úlcera 
(planimetria) e volume  

Redução da área da úlcera e do volume 
foi maior no HFU de  0,5W/cm2 em 
comparação aos outros grupos. A 
aplicação de HFU de 0,5W/cm2 é mais 
eficiente que a 1W/cm2, e este não é 
mais benéfico que o tratamento 
convencional 

#
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(continuação) 

Dolibog et 
al. (2008) 

ECR Úlceras 
venosas 
tratadas 
cirurgica
mente 

n=70.  
GC, n=37  (compressão e 
medicamentos) e GI, 
n=33 (idem GC com 
aplicação de HFU) 

Número de feridas 
cicatrizadas, Gilman 
Index (área, 
comprimento, largura e 
volume da úlcera), 
presença de pus e 
formação de tecido de 
granulação 

Não houve significância para número de 
feridas cicatrizadas e Gilman Index, 
porém foram significativos para redução 
do pus e formação do tecido de 
granulação. Portanto, HFU parece não 
promover aceleração na cicatrização 

Tarajad et 
al. (2008)  

ECR Úlceras 
venosas 
da 
perna 

n=81.  
GI 1, n=21 (tratamento 
cirúrgico, 
medicamentoso, 
compressivo e HFU); GI 
2, n=20 (igual ao grupo 1 
sem HFU); GI 3, n=20 
(igual ao G1 sem 
tratamento cirúrgico) e GI 
4, n=20 (igual ao 2 sem 
tratamento cirúrgico) 

Número de feridas 
cicatrizadas, 
profundidade e área da 
úlcera 

Grupos 1, 2 e 3 não apresentaram 
diferenças estatísticas entre si, porém 
foram significantes em comparação ao 
G4,  sugerindo que HFU é eficiente no 
tratamento conservador, não havendo 
razões para seu uso em pacientes 
tratados cirurgicamente 

Altomare et 
al.(2009) 

EE 
(ratos) 

Excisão 
cirúrgica
, 
isquêmi
cas ou 
não 

n=25.  
GC, n=5 (HFU placebo); 
GI ultrassom, n=5 (HFU 3 
aplicações); GC 
isquêmico, n=5 (HFU 
placebo); GI isquêmico 
3X, n=5 (HFU 3 
aplicações) e GI 
isquêmico 5X, n=5 (HFU 
5 aplicações). 

Área da úlcera 
(planimetria), infiltrado 
inflamatório (histologia) 
e imunohistoquímica 
(distribuição de vasos 
sanguíneos e 
miofibroblastos) 

GI ultrassom reduziu a área da ferida, 
mas GI 3 ou 5X não associada ao 
aumento da expressão de células 
inflamatórias. HFU reduziu a área em 
condições normais mas retardou a 
cicatrização em condições isquêmicas.  
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(continuação) 

Freitas et 
al. (2010) 

EE 
(ratos) 

Excisão 
cirúrgica 

n=20.  
GC, n=5; GI 1, n=5 (HFU 
0,4W/cm2); GI 2, n=5 
(HFU, 0,6W/cm2) e GI 3, 
n=5 (HFU,  0,8W/cm2) 

Área da ferida 
(paquímetro) e síntese 
de colágeno 

HFU reduziu a área da ferida e 
aumentou a síntese de colágeno, sendo 
os resultados mais significativos para a 
intensidade de 0,8W/cm2 

Chuang et 
al. (2011) 

ECR  Úlceras 
nas 
pernas 
de difícil 
cicatriza
ção 

n=337. 
GC, n=169 (compressão 
e curativos) e GI, n=168 
(HFU, compressão e 
curativos) 

Área da úlcera, tempo 
de cicatrização e custo 
do tratamento  

O custo para tratamento com HFU foi 
maior que no tratamento convencional e 
não proporcionou melhores benefício na 
área da úlcera ou no tempo de 
cicatrização 

Watson et 
al. (2011) 

ECR Úlceras 
venosas 
de difícil 
cicatriza
ção 

n=337.  
GC, n=169 (curativos e 
terapia compressiva) e 
GI, n=168 (curativos, 
terapia compressiva e 
HFU) 

Tempo de cicatrização, 
proporção de pacientes 
curados em 12 meses, 
tamanho da úlcera, 
qualidade de vida e 
presença de eventos 
adversos 

Houve diferença significativa apenas 
para presença de eventos adversos, 
sendo mais frequente no grupo tratado 
com HFU. Portanto, HFU não aumentou 
a taxa de cicatrização da úlcera. 

Olyaie et al. 
(2013) 

ECR  Úlceras 
venosas 

n=90.  
GC, n=30 (bandagem 
compressiva, curativo, 
debridamento regular, 
aconselhamento verbal 
para elevação da perna e 
exercícios); GI 1, n=30 
(idem GC + HFU) e GI 2, 
n=30 (idem GC + 
NCLFU) 

Superfície da ferida, 
tempo para cicatrização, 
dor e edema avaliados 
após 2 e 4 meses 

Superfície da ferida, tempo de 
cicatrização, dor e edema foram 
melhores (p<0,05) nos grupos de 
tratamento com UST. Tendência à 
resultados positivos com NCLFU 
comparado à HFU. 
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(continuação) 

Beheshti et 
al. (2014) 

ECR Úlceras 
venosas 

n=90. 
GC, n=30 (terapia por 
compressão), GI 1, n=30 
(idem GC + HFU) e GI 2, 
n=30 (idem GC + 
NCLFU). 

Área da ferida, nível de 
dor, edema e tempo 
para oclusão.  

HFU e NCLFU diminuíram a área da 
úlcera, grau de dor, edema e o tempo 
para oclusão sem diferença 
estatisticamente significante entre os 
dois grupos de intervenção. 

Polak et al. 
(2014) 

ECR Úlceras 
de 
pressão 

n=42.  
GC, n=22 (tratamento 
padrão=mudanças de 
decúbito e curativos) e 
GI, n=20 (idem GC + 
HFU) 

Superfície da ferida 
(planimetria), Gilman 
Index e percentagem de 
feridas com melhora 
superior a 50% 

O HFU reduziu a área da ferida e do 
Gilman Index. Também houve melhora 
da cura semanal apenas para o estágio 
II da úlcera de pressão. 

Abreviaturas: ECR=Ensaio Clínico Randomizado; EE=Estudo experimental com animais; GC=Grupo Controle; GI= Grupo Intervenção; HFU=High 
Frequency Ultrasound; UST=Ultrassom Terapêutico, NCLFU=Noncontact Low Frequency Ultrasound. 
 
Quadro 2. Características de alguns estudos sobre o uso do ultrassom na cicatrização de feridas. 

Fonte: do autor. 

 

 



63#

 

Outros achados demonstraram a capacidade do HFU em promover mudanças 

conformacionais das proteínas, estimular vias de transdução de sinal (ZHOU et al., 

2004), aumentar a expressão da COX-2 pelo aumento do NF-kB (HSU et al.; 2007), 

estimular a produção de fator de crescimento (VEGF) e colágeno; aumentar a 

angiogênese, da capacidade de resposta dos macrófagos, da adesão de leucócitos, 

da fibrinólise e da síntese de óxido nítrico (SPEED, 2001; ENNIS et al., 2011; 

FARCIC et al., 2013), além de tornar a membrana celular permeável para facilitar o 

transporte de medicamentos através da pele – sonoporação (O’BRIEN Jr, 2007; 

TER HAAR, 2007).  

Altomare et al. (2009) analisaram a influência do ultrassom terapêutico sobre 

o reparo de lesões cutâneas por excisão em ratos, em condições normais ou 

isquêmicas. Os animais foram randomizados em 5 grupos: controle (US placebo), 

controle ultrassom (3 aplicações de US), isquêmico controle (US placebo), 

isquêmico 3X (3 aplicações de US) e isquêmico 5X (cinco aplicações de US). Os 

parâmetros do HFU foram semelhantes entre os grupos (onda pulsada a 20%, 

frequência de 3MHz, intensidade de 0,5W/cm2, duração de 3 minutos, aplicado em 

movimentos circulares sobre a ferida). Os resultados mostraram que ultrassom, em 

condições não isquêmicas, acelerou significativamente a redução da área da ferida 

por planimetria (com filme plástico transparente) e aumentou o tecido de 

reepitelização após 7 dias, associados com melhor organização da matriz 

extracelular, menor quantidade de áreas inflamadas e menor quantidade de 

miofibroblastos após 14 dias. Curiosamente, os grupos isquêmicos tratados com 

ultrassom, retardaram a cicatrização de feridas, com reduzida contração e 

reepitelização, associados com formação de fibras colágenas mais finas e 

fragmentadas, aumento do infiltrado inflamatório, diminuição da diferenciação 

miofibroblástica e diminuição da angiogênese. No entanto, fator limitante quanto ao 

número de aplicações podem ter corroborado para esses achados, pois o grupo de 

feridas isquêmicas expostos a cinco aplicações apresentou melhoria na contração 

da ferida após 7 dias, indicando que o efeito do ultrassom pode ser dependente do 

número de aplicações.  

Freitas et al. (2010) analisaram o efeito do HFU (pulsado, 3MHz, durante 3 

minutos por 10 dias) entregue em 3 diferentes intensidades (0,4, 0,6 e 0,8W/cm2) na 

cicatrização de feridas de ratos. Eles mostraram que o ultrassom reduziu 
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significativamente o diâmetro da ferida, mensurado por paquímetro após 5 e 10 dias, 

associados com menor dano oxidativo aos lipídios, devido aos níveis reduzidos de 

peroxidação lipídica (mensurados pela presença de substâncias reativa do ácido 

tiobarbitúrico-TBARS) e aumento da síntese de colágeno (mensurada pelo aumento 

dos níveis de hidroxiprolina), sendo os resultados mais significativos para a 

intensidade de 0,8W/cm2. 

Franek et al. (2004) realizaram estudo clínico randomizado com 65 sujeitos 

com ulcerações na perna, divididos em 3 grupos: 1) grupo controle (medicamentos e 

terapia compressiva), 2) grupo de terapia compressiva e HFU com intensidade de 

1W/cm2 e 3) grupo de terapia compressiva e HFU com intensidade de 0,5W/cm2. Os 

demais parâmetros do ultrassom, foram iguais entre os dois grupos (frequência de 

1MHz, pulsado a 20%, cabeçote com 10cm2, duração de aplicação variando de 

acordo com o tamanho da lesão, técnica subaquática com o cabeçote posicionado a 

2cm da ferida, aplicados diariamente durante 3 semanas). O volume e a redução da 

área da úlcera, mensurado por planimetria, foram maiores para o grupo tratado com 

HFU de 0,5W/cm2 associados à terapia compressiva, em comparação aos demais 

grupos. Os autores concluíram que aplicação de HFU com 0,5W/cm2 é mais 

eficiente para o tratamento de úlceras na perna, do que HFU com 1W/cm2, e este 

não é mais benéfico que o tratamento convencional (medicamento e terapia 

compressiva).  

Posteriormente, o mesmo grupo (DOLIBOG et al., 2008) investigou, em 

estudo prospectivo controlado, a aplicação da mesma dosimetria de HFU com 

0,5W/cm2, associado ao tratamento padrão (compressão e medicamentos), em 

úlceras venosas corrigidas cirurgicamente, comparado ao tratamento padrão 

isolado. Os resultados mostraram que HFU parece não promover aceleração da 

cicatrização, pois não houve diferenças significativas na avaliação do Gilman Index 

(avalia área, comprimento, largura e volume das úlceras) e no número de feridas 

cicatrizadas; apesar da significância na redução do pus e formação do tecido de 

granulação. Assim, este mesmo grupo de pesquisadores (TARAJAD et al., 2008) 

investigou a utilidade terapêutica de HFU em úlceras venosas da perna, 

randomizando 81 sujeitos em 4 grupos: 21 no grupo 1 (tratamento cirúrgico, 

medicamentoso, compressivo e HFU), 20 sujeitos no grupo 2 (tratamento igual ao 

grupo 1 sem HFU), 20 sujeitos no grupo 3 (tratamento igual ao grupo 1 sem cirurgia) 

e 20 no grupo 4 (apenas tratamento medicamentoso e compressivo). Os resultados 
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apontaram que HFU é um método eficiente no tratamento conservador, pois as 

diferenças no número de feridas cicatrizadas, profundidade e área da úlcera, foram 

estatisticamente significativas em comparação ao grupo tratado apenas com 

medicamento e compressão. Entretanto, não há razões para o seu uso em pacientes 

tratados cirurgicamente, pois os grupos submetidos a aplicação do HFU (grupo 1 e 

3) apresentaram resultados semelhantes, em todos os parâmetros avaliados, em 

comparação ao grupo sem aplicação de HFU (grupo 2).  

Olyaie et al. (2013) realizaram estudo clínico controlado, com 90 pacientes 

com úlceras venosas, randomizados em 3 grupos de 30 indivíduos. O objetivo do 

estudo foi comparar a eficácia do tratamento padrão (compressão, curativo não 

aderente,  debridamento regular e aconselhamento para elevação da perna e 

exercícios) e tratamento padrão mais ultrassom de alta frequência (HFU) ou 

ultrassom sem contato de baixa frequência (NCLFU). Os procedimentos nos três 

grupos foram realizados três vezes por semana, durante 3 meses ou até a cura. Os 

dados da dosimetria para HFU não foram totalmente elucidados (utilizaram 1 ou 

3MHz, intensidade de 0,1 a 0,5W/cm2, tempo de aplicação entre 5 a 10 minutos, 

sendo o tempo igual ao tamanho da ferida em cm2, técnica de contato direto com 

gel, com movimentos circulares nas margens da ferida, modo de emissão e ERA 

não informados). Os resultados de ambos os métodos foram melhores do que o 

tratamento padrão sozinho, sem diferenças estatísticas entre os dois grupos de 

terapia ultrassônica. Observaram-se diminuição do edema, da dor e da área da 

superfície da úlcera, sendo que após 4 meses as úlceras diminuíram de 9,6cm2 para 

4,2cm2 no grupo de tratamento padrão, de 9,8cm2 para 3,23cm2 no grupo de HFU e 

de 10,01cm2 para 2,72cm2 no grupo de NCLFU, com diferença estatisticamente 

significativa já perceptíveis com 2 meses de tratamento. O tempo necessário para 

oclusão da úlcera, variou de 8,5 meses para tratamento padrão, 6,8 meses para 

HFU e 6,65 meses para NCLFU. 

Estudo controlado semelhante, realizado por outro grupo de pesquisadores 

(BEHESHTI et al., 2014), randomizando 90 indivíduos com úlceras venosas, 

confirmou os achados anteriores. HFU e NCLFU proporcionaram diminuição na área 

das úlceras, grau de dor, edema e menor tempo de cura; em comparação ao grupo 

de tratamento padrão (terapia de compressão). Porém, a maioria dos resultados só 

foi perceptível após 4 meses de intervenção e corroboraram com a afirmação de que 
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não houve diferenças estatisticamente significantes, entre os dois grupos de terapia 

ultrassônica.  

Corroborando com estes achados, Polak et al. (2014) realizaram estudo 

prospectivo controlado, com excelente rigor metodológico, randomizando 42 

pacientes com úlceras de pressão que não responderam a tratamento anterior por 

pelo menos 4 semanas. Os parcipantes foram randomizados em grupo controle 

(tratamento padrão) e grupo intervenção (tratamento padrão associado a aplicação 

de HFU com frequência de 1MHz, pulsado a 20%, intensidade de 0,5W/cm2, ERA de 

4 cm2, duração de 1 a 3 minutos por cm2, uma vez ao dia, durante 5 dias por 

semana, monitorados durante 6 semanas ou até a oclusão da ferida). A comparação 

dos resultados revelaram que HFU diminui significativamente a área da superfície da 

úlcera, mensurada por planimetria com filme plástico após 6 semanas (68% contra 

37% do grupo controle), melhora do Gilman Index (0,88 contra 0,43 do grupo 

controle) e melhor taxa de cura semanal (2,63 versus 1,52cm2/semana), 

estatisticamente significativa, apenas para o estágio II da úlcera de pressão.     

Contrariamente a esses achados, Watson et al. (2011) em estudo elegante, 

denominado VenUS III, não encontraram evidências de benefício da aplicação de 

tratamento padrão associada a aplicação de HFU (frequência de 1MHz, intensidade 

de 0,5W/cm2, pulsado a 25%, ERA não informada, tempo variando de 5 a 10 

minutos, sendo o tempo igual ao tamanho da ferida em cm2, técnica de contato 

direto com gel, com movimentos circulares nas margens da ferida, uma vez por 

semana, durante 12 semanas). Foram avaliados o tempo necessário para  

cicatrização, a probabilidade da cura após 12 meses, a taxa de redução da área da 

úlcera e a qualidade de vida relacionada à saúde; em 337 pessoas com úlceras 

venosas de difícil cicatrização, comparadas ao tratamento padrão (curativos e 

terapia compressiva). Associado a estes resultados, os autores publicaram outro 

estudo (CHUANG et al., 2011) alegando que o custo para o tratamento com HFU foi 

mais dispendioso do que ao tratamento padrão. No entanto, os autores enfatizam 

que os resultados não podem ser extrapolados para outros protocolos ou regimes de 

entrega de ultrassom, sendo que a frequência semanal foi menor (uma vez por 

semana) comparada à outros estudos, como citado anteriormente (OLYAIE et al., 

2012) e que encontraram resultados positivos com a aplicação de três vezes por 

semana. 
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Resultados semelhantes ao de Watson et al. (2011) também foram 

encontrados no estudo multicêntrico placebo-controlado, realizado por Ter Riett et al. 

(1996), com 88 sujeitos com úlcera de pressão, divididos em grupo controle 

(receberam orientações, curativos, suplementação com ácido ascórbico e HFU 

simulado) e intervenção (mesmos procedimentos com aplicação terapêutica de 

HFU). O ultrassom foi aplicado com frequência do transdutor de 3,28MHz, pulsado 

em 100Hz, ciclo de trabalho de 20%, intensidade de 0,1W/cm2, ERA de 1 ou 4cm2 e 

duração de aplicação variando entre 3 a 7 minutos de acordo com a área da lesão, 

técnica de contato direto com gel, com movimentos circulares nas margens da 

ferida, 5 vezes por semana, durante 12 semanas. Os dois grupos apresentaram 

resultados semelhantes para área da úlcera por planimetria, volume e avaliação 

clínica, demonstrando que o HFU não foi capaz de acelerar a cicatrização.  

Portanto, os diferentes resultados encontrados com a aplicação do HFU para 

cicatrização de feridas, bem como, a diversidade de parâmetros aplicados, culminou 

com utilização baseada em experiências individuais dos profissionais (TER HAAR, 

2007). A maioria determina parâmetros e dosagens de maneira empírica, pois ainda 

existe a necessidade de estabelecer qual a relação dose-resposta do recurso 

(ROBERTSON & BAKER, 2001; STRAUB et al., 2008; WATSON, 2008; WATSON, 

2010; SHAW et al., 2015). Se os efeitos clínicos do UST são dose-dependente, onde 

doses baixas não produzem efeitos claros e doses altas podem promover lesão 

tecidual (JOHNS et al., 2007; STRAUB et al., 2008; WATSON, 2008; WATSON, 

2010), é preciso determinar a janela terapêutica ótima. Doses adequadas podem ser 

suficientes para estimular a energia da membrana celular para ocasionar efeitos 

fisiológicos e terapêuticos. Doses moderadas podem ultrapassar a energia da 

membrana e forçar mudança de comportamento inibindo atividade fisiológica. Já, 

doses altas podem induzir à destruição tecidual. Ainda, a posição da janela 

terapêutica parece ser diferente de acordo com a fase patológica em que o paciente 

se encontra (WATSON, 2010). 

Este é um dos principais motivos que geram divergências nos resultados 

encontrados nas pesquisas. Apesar da Food and Drug Administration  (FDA, 2005) 

classificar o UST como equipamento de classe II (controles especiais/ risco médio) 

no tratamento de feridas limpas, faltam evidências científicas conclusivas sobre a 

sua eficácia (ROBERTSON & BAKER, 2001; UHLEMANN et al., 2003; POLTAWSKI 

& WATSON, 2007; CULLUM et al., 2010; BÉLANGER, 2012), demonstrando a 
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necessidade de estudos para definição da condição dose-resposta (O’BRIEN Jr, 

2007; STRAUB et al.; 2008; ENNIS et al., 2011; BÉLANGER, 2012; FARCIC et al., 

2013). Assim, o estudo experimental com animais de laboratório pode fornecer 

modelos importantes, uma vez que o controle das variáveis é maior e pode ser mais 

refinado, quando comparado à estudos com seres humanos. Além de apresentar 

maior seletividade na avaliação, o modelo animal de ratos utilizado por anos em 

pesquisas para cicatrização de pele, apresenta outras vantagens como baixo custo, 

fácil manipulação pelo tamanho pequeno, e processo de cicatrização mais acelerado 

(DORSETT-MARTIN, 2004). Entretanto, a maioria dos estudos exploram os 

mecanismos de ação do ultrassom focalizado de uso médico, sendo menos 

explorados os efeitos do ultrassom não-focalizado de uso fisioterapêutico, além de 

que, muitas vezes os autores não esclarecem o tipo de ultrassom utilizado em suas 

pesquisas, induzindo a comparação errônea dos mecanismos de ação entre as duas 

diferentes potências de entrega do feixe ultrassônico, apesar de Bailey et al. (2003) 

sugerir que o mecanismo físico seja o mesmo. 

Para a compreensão da complexidade da dosificação do recurso, há 

necessidade de alguns esclarecimentos. A dose está relacionada a combinações de 

muitos parâmetros biofísicos, dentre eles, a escolha da frequência (Hertz), o modo 

de emissão (contínuo ou pulsado), a intensidade (W/cm2), a ERA (Effective 

Radiation Area) do transdutor, o tamanho da área lesada, a duração do tratamento e 

sua frequência de aplicação (SPEED, 2001; WATSON et al., 2011; BÉLANGER, 

2012; FARCIC et al., 2013). 

A dosimetria do HFU para o tratamento de feridas, deve levar em 

consideração todos os parâmetros anteriormente citados. A possibilidade do ajuste 

da frequência está relacionada a profundidade de aplicação, onde sugere-se que 

1MHz é absorvido primeiro pelos tecidos a profundidade de 3-5cm, sendo 

recomendado para tecidos profundos e pacientes com grande quantidade de 

gordura corporal. Já a frequência de 3MHz é recomendada para tecidos mais 

superficiais e lesões de 1-2 cm (UHLEMAN, 2003). Sendo assim, para cura de 

feridas sugere-se a utilização de 3MHz. 

A escolha do modo de emissão do HFU baseia-se na necessidade de 

produzir efeitos térmicos (modo contínuo) ou enfatizar os efeitos mecânicos (modo 

pulsado) (BÉLANGER, 2012). Ainda, se o modo pulsado for selecionado, o 

fisioterapeuta deverá optar pela frequência de pulsação (16 a 100Hz) e ciclo de 
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trabalho (5 a 50%) que equivale ao período em que a onda é transmitida durante o 

total do tempo de aplicação. Quanto menor o ciclo de trabalho e o tempo total de 

aplicação, menor o efeito térmico. Sugere-se que o efeito térmico proporcionado 

pelo UST não esteja envolvido com o reparo do tecido (FRANEK et al., 2004) e 

atualmente tem-se argumentado que os efeitos não térmicos são mais eficazes 

(WATSON, 2008). 

Expressar a dose terapêutica do HFU apenas em intensidade e tempo não é 

mais aceitável na prática baseada em evidências (BÉLANGER, 2012). Assim, a 

determinação da dose terapêutica (D) relaciona-se a quantidade de energia 

ultrassônica emitida pela ERA do transdutor por centímetro quadrado do tecido a ser 

aplicado, medida em J/cm2. Para a sua determinação deve-se levar em 

consideração 4 parâmetros: intensidade (I), duração da aplicação, ERA do 

transdutor e área de superfície de tratamento (S) (BÉLANGER, 2012). A intensidade 

é a quantidade de potência acústica emitida pela onda ultrassônica, medida em 

Watts por cm2 (W/cm2) e varia de acordo com a fase da patologia. A ERA do 

transdutor geralmente é de 10 a 20% menor que a ERA do cabeçote; varia de 1,5 a 

10cm2, deve ser especificada pelo fabricante, sendo indicada o uso de maior ERA 

para áreas de aplicação maiores. Entretanto, pesquisas indicam a disparidade da 

ERA por um mesmo fabricante e a variabilidade dos geradores ultrassônicos em 

proporcionar aquecimento, que dificultam ainda mais a interpretação deste fator na 

definição da dose terapêutica eficaz (STRAUB et al., 2008). A duração da aplicação 

(T) corresponde à quantidade absoluta de tempo em segundos, durante o qual o 

tratamento é emitido (no modo pulsado levar em consideração o ciclo de trabalho) e 

segue, na maioria dos estudos, a recomendação empírica de Hoogland citado por 

Farcic et al. (2013) de 1 minuto para cada área tratada e tempo máximo de 15 

minutos, aplicada geralmente com intervalo de 2 dias. Assim, a dose terapêutica 

pode ser calculada pela expressão “D = I x ERA x T/ S” (BÉLANGER, 2012). Por 

exemplo, ao aplicar HFU no modo contínuo, com I de 1,5 W/cm2, com ERA do 

transdutor de 3cm2, durante 8 minutos (480segundos) em uma área de tratamento 

de 10cm2, a dose terapêutica é calculada como 216 J/cm2. Já, se os mesmos 

parâmetros fossem utilizados com modo de emissão pulsado com 20% do ciclo de 

trabalho, a dose terapêutica calculada é de 43,2 J/cm2. 

Levando-se em consideração estas informações, a maioria dos estudos não 

apresentam a dose terapêutica aplicada, faltando informações para o seu cálculo 



70#

como a não descrição da ERA do transdutor e ou modo de emissão. Recomenda-se 

que os pesquisadores descrevam detalhadamente os parâmetros e/ou descritores 

dos equipamentos para a reprodutibilidade de novos estudos e para o uso na clínica. 

Grande maioria dos estudos que investigam aplicação de ultrassom em 

humanos, utilizam intensidades de 0,1 a 0,5W/cm2, com ERA de 4 a 10cm2 com 

tempo variando de acordo com o tamanho da lesão (TER RIET et al., 1996; 

DOLIBOG et al., 2008; TARAJAD et al.,2008; CHUANG et al., 2011; WATSON et al., 

2011; OLYAIE et al., 2013). Assim, a dosagem continua sendo arbitrária, pois, no 

momento, não há relação conhecida entre dose e resposta. Porém, ensaio clínico 

randomizado para verificar qual a intensidade do HFU (0,5 ou 1W/cm2) seria mais 

efetiva na redução da área e do volume de ulcerações na perna, constatou-se que a 

aplicação de 0,5W/cm2 foi mais eficiente, sendo que o grupo tratado com 1W/cm2 

apresentou resultados semelhantes ao grupo controle, sujeito a tratamento 

convencional (FRANEK et al., 2004). Este estudo corroborou com os achados 

anteriores de Byl et al. (1993) que investigaram a aplicação de HFU de 1MHz em 

feridas incisionais de porcos aplicados em alta dose (contínuo em 1,5W/cm2) e baixa 

dose (pulsado a 20%, com 0,5W/cm2). Os autores concluíram que a baixa dose foi 

capaz de facilitar a deposição de colágeno e a força tensil da cicatriz de forma mais 

significativa. Maeshige et al. (2010) investigaram o efeito do HFU (pulsado a 20%, 

3MHz, duração de 10 minutos) na expressão de proteína α-SMA e fator TGF-β1, em 

cultura de fibroblastos dérmicos humanos, utilizando diferentes intensidades (0, 0,1, 

0,5 ou 1,0W/cm2). Eles demonstraram que a aplicação do recurso possui potencial 

terapêutico na cicatrização de feridas, pois promoveu aumento da expressão gênica 

dos dois compostos, sendo que a intensidade 0,1W/cm2 apresentou os resultados 

mais significativos.  

Assim, interpreta-se que a diversidade dos parâmetros utilizados resultam em 

diversidade dos resultados. Corroborando com Furusawa et al. (2014) a principal 

diferença entre os estudos são os parâmetros acústicos aplicados, sugerindo que a 

escolha destes pode ser condição para mudança nos efeitos (térmicos, mecânicos e 

químicos) e na expressão gênica e de proteínas que influencia a resposta biológica. 

A multiplicidade de efeitos do ultrassom (térmico, mecânico e químico), os diferentes 

alvos intracelulares (membrana celular, constituintes citoplasmáticos e núcleo), a 

natureza dinâmica dos processos celulares, as diferentes configurações 
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experimentais e as diversas combinações de parâmetros, ainda deverão ser alvos 

de futuras pesquisas.  

Estes achados reforçam que a possibilidade de efeito benéfico ou prejudicial 

não pode ser refutado, devido ao pequeno número de ensaios clínicos com 

limitações metodológicas e pequeno número de participantes (AKBARI-SARI et al., 

2009), onde mais pesquisas, desde pesquisas nas ciências básicas como grandes 

ensaios clínicos randomizados, são necessários para fornecer às respostas as 

lacunas existentes e identificar se qualquer benefício realmente existe (BRÖLMANN 

et al., 2012). A prática baseada em evidência está proporcionando novas provas que 

contradizem ou reforçam o uso de rotinas padrão, mas ainda pode-se levar tempo 

considerável para ser implementada até que a velha rotina seja abolida 

(BRÖLMANN et al., 2012). 

Ressalta-se também, que são necessários estudos que investiguem a 

aplicação do UST sobre os curativos irrigados e cobertos com fina camada de gel 

para aplicação do HFU. Estudos revelam que a aplicação de ondas ultrassônicas 

sobre os curativos podem ser clinicamente vantajosos, pois a retirada do curativo 

pode ser considerado fator inibidor para o reparo, porém a quantidade de ondas 

mecânicas que chegam ao tecido lesado podem ser insuficientes para proporcionar 

resultados significativos (POLTAWSKI & WATSON, 2007; WATSON, 2008). 

Poltawski & Watson (2007) estudaram a transmissibilidade do ultrassom sobre 

diferentes tipos de curativos e sugeriram que filmes, hidrogéis e alginatos são os 

melhores transmissores, enquanto hidrocoloides e espumas os piores.  Entretanto, 

pesquisas ainda são necessárias para identificar a capacidade de transmissão e 

absorção da onda em diferentes curativos. 

Conclui-se então, que apesar do ultrassom terapêutico ser indicado como 

recurso para o tratamento de feridas, as evidências ainda são limitadas para o uso 

da HFU, sendo que Bélanger (2012) refere força de evidência moderada com  

justificativa para seu uso de regular a boa. Entretanto, a dosimetria deste recurso 

continua sendo empírica, pois até o momento, não foi definido a relação entre dose 

e resposta. Shaw et al. (2015) afirmam que a carência da dosimetria para os 

diferentes tipos de ultrassom terapêuticos incentivou o financimaneto de projeto 

chamado Dosimetry for Therapeutic Ultrasound (DUTy). Este projeto envolve o 

National Metrology Institute, além de outros laboratórios de diferentes cidades 

européias e instituições acadêmicas da Russia, Alemanha e Reino Unido; com 
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objetivo de desenvolver a infraestrutura metrológica para apoiar as futuras normas 

de exposição e padronização de doses do UST. 

Desta forma, em nosso estudo, a dosimetria foi definida pela combinação das 

melhores indicações de cada um dos parâmetros envolvidos, resultantes de estudos 

citados anteriormente, no decorrer dos antecedentes bibliográficos. 

 

2.3 MICROCORRENTE E CICATRIZAÇÃO 

 

Após Robert O. Becker em 1967, postular a existência da geração endógena 

de campos elétricos em lesão de tecidos, denominadas “correntes de lesão“, 

acionadas por baterias da pele (movimento de íons) na faixa de microamperagem; 

estudos foram desenvolvidos para verificar o resultado da aplicação de correntes 

elétricas nas lesões (LEFFMANN et al., 1994; DEMIR et al.; 2004a; BAYAT et al., 

2006; MEHMANDOUST et al., 2007; JÜNGER et al., 2008; TALEBI et al., 2008; 

MOHAJERI-TEHRANI et al., 2014). Assim, diversos estudos sugerem que a 

estimulação elétrica pode acelerar a cicatrização de feridas, imitando a corrente 

elétrica natural, presentes na embriogênese e na pele quando lesionada (OJINGWA 

& ISSEROFF, 2003; KLOTH, 2005; MESSERLI & GRAHAM, 2011; ISSEROFF & 

DAHLE, 2012). Segundo Talebi et al. (2008) e Liebano e Machado (2014), dentre 

todas as modalidades físicas utilizadas para cicatrização de feridas, o uso da 

estimulação elétrica é a que possui maior quantidade de evidência, sendo 

amplamente aceita em muitos países. 

Entretanto, diferentes formas de corrente podem ser utilizadas para 

impulsionar o sistema de cicatrização endógeno e enfraquecido. Kloth (2014) 

corroborando com Barnes et al. (2014) e Martínez-Rodríguez et al. (2013), ao 

discorrer sobre a terminologia referente à eletroestimulação em cicatrização de 

feridas, destaca a utilização de três formas de correntes: direta, pulsada e alternada.  

Corrente direta ou LIDC (Low Intesity Direct Current) refere-se a onda que flui 

continuamente por mais de 1 segundo na mesma direção, portanto não apresenta 

forma de onda, mas possui polaridade definida causando efeitos eletroquímicos, 

podendo ser usada em miliamperagem (antigamente denominada de corrente 

galvânica) ou em microamperagem (usualmente denominada de microgalvânica). A 

corrente ainda pode ser pulsada, em diferentes formas de onda, com uma duração 

de pulso entre 1ms até no máximo 1 segundo.  
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Corrente pulsada pode ser monofásica (flui em apenas uma direção) ou 

bifásica (flui em sentidos opostos da linha base). Correntes monofásicas são 

polarizadas, enquanto bifásicas não. Entretanto, correntes monofásicas podem ser 

emitidas com um mecanismo de reversão automática de polaridade, minimizando os 

efeitos eletroquímicos. Ainda, elas podem ser emitidas em baixa ou alta voltagem. 

Exemplo de corrente monofásica em baixa voltagem (20 a 35V), emitida em 

microamperagem, geralmente de formato retangular é a microcorrente (MET). 

Enquanto exemplo de corrente monofásica de pulso duplo triangular (dois picos) em 

alta voltagem (75 a 500V), emitida em miliamperagem, é a HVPC (High Voltage 

Pulsed Current). Correntes emitidas em microamperagem não são capazes de 

produzir estimulação sensorial.  

Correntes alternadas referem-se a fluência do sinal nos dois sentidos da linha 

base pelo menos uma vez a cada 1 segundo, não determinado polaridade fixa 

devido a alternância do sinal se for simétrica; mas, sendo assimétrica, pode 

acarretar em mínimos efeitos polares. Principal exemplo é a TENS (Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation) e a NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation). 

Porém, a maioria dos estudos com aplicações de correntes elétricas para 

cicatrização referem-se ao uso das correntes LIDC, MET e HVPC, provavelmente 

devido ao fato da corrente alternada não ser polarizada, fato que pode apresentar 

vantagens em relação às correntes unidirecionais por limitar efeitos eletroquímicos 

(MARTINÉZ-RODRÍGUES et al., 2013).  

Meta-análise de 15 ensaios clínicos que abrangeram 26 anos de estudos 

concluiu que a estimulação elétrica aumentou a taxa de cicatrização de feridas 

crônicas em 144% vezes em relação aos controles (independente do tipo de 

dispositivo e polaridade do eletrodo), mas que a eficácia relativa dos diferentes 

protocolos de tratamentos com o uso de correntes elétricas foi inconclusivo 

(GARDNER; FRANTZ; SCHMIDT, 1999).  

Entretanto, em 2002, o “U.S. Department of Health and Human Services”, 

passou a indicar a utilização da estimulação elétrica em processos cicatriciais, com 

diversos resultados positivos publicados (BAYAT et al., 2006; MEHMANDOUST et 

al., 2007; JÜNGER et al., 2008; YU et al., 2014). A estimulação elétrica tem sido 

adotada como política para o tratamento de feridas crônicas pela European Pressure 

Advisory Panel, sendo que nos Estados Unidos trata-se de procedimento aprovado 

para pagamento pelos Centros de Serviços Médicos para tratamento de úlceras de 
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pressão e feridas que não respondem ao tratamento padrão (MARTIN-GRANADOS 

& McCAIG, 2014). 

Ressaltamos aqui, algumas evidências de revisões mais recentes sobre 

estimulação elétrica e cicatrização. Torkaman (2014) incluiu em sua revisão estudos 

experimentais em animais sobre estimulação elétrica e cicatrização. A autora 

concluiu que há evidências suficientes que suportam o seu uso, corroborando com 

Kloth (2014). As principais evidências são para as correntes LIDC e monofásicas 

pulsadas, pois aumentam a taxa de cura e a proliferação celular e molecular. No 

entanto, os estudos utilizados na revisão, demonstraram que os valores de 

resistência à tração são variáveis e não são consistentes com a deposição 

aumentada de colágeno; sugerindo que o ambiente mecânico seja mais importante 

para afetar o realinhamento das fibras colágenas e a necessidade de mais estudos, 

com maior tempo de estimulação elétrica, para descartar a possibilidade da corrente 

possuir efeito no reajuste do colágeno.  

Barnes et al. (2014), em metanálise de estudos randomizados e controlados 

sobre eletroestimulação (diferentes protocolos) versus tratamento padrão para 

úlceras crônicas, concluiram que a estimulação elétrica foi superior ao tratamento 

padrão e/ou estimulação placebo. KOEL & HOUGHTON (2014) em recente 

metanálise sobre eletroestimulação de baixa frequência em feridas crônicas de 

humanos, afirmaram que, apesar da grande heterogeneidade clínica e estatística, a 

estimulação elétrica é intervenção satisfatória para redução da área da superfície da 

úlcera após 4 semanas de tratamento, calculada em 30%, sendo as melhores taxas 

de cura com o uso de correntes unidirecionais e aplicadas em úlceras de pressão, 

com redução de 42,7%. Isso demonstra motivação clara para o uso em feridas 

crônicas (úlceras de pressão, úlceras diabéticas e úlceras venosas). Entretanto, os 

protocolos a serem utilizados ainda não estão definidos e há necessidade de 

treinamento profissional para o seu uso adequado. 

Houghton et al. (2010) investigaram a aplicação de um dispositivo de HVPC 

como parte de um programa de tratamento de feridas interdisciplinar em úlceras de 

pressão de indivíduos com lesão medular no Canadá. Este ensaio clínico controlado, 

randomizado e simples cego, demonstrou que a estimulação elétrica foi capaz de 

reduzir significativamente a área da superfície da úlcera comparativamente  à um 

grupo submetido ao tratamento padrão. Contrariamente, a autora principal 

(Houghton, 2014) publicou posteriormente revisão crítica dos estudos clínicos 
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envolvendo a aplicação de correntes pulsadas bifásicas, microcorrente e/ou corrente 

direta de baixa intensidade para cicatrização de feridas, em humanos. Embora a 

terminologia se confunda entre os diversos pesquisadores, a autora concluiu que os 

estudos incluídos na revisão que utilizaram microcorrente não forneceram provas 

suficientes para confirmar seu uso no aumento da taxa de cura de feridas crônicas. 

Entretanto, alguns estudos que utilizaram corrente monofásica pulsada aplicada em 

microamperagem (estimulação em nível subsensorial) foram classificadas em outra 

categoria, o que confundem seus achados.  

Este equívoco persistiu em recente publicação do mesmo grupo de estudo 

(LALA et al., 2015) que realizou revisão sistemática e meta-análise sobre os efeitos 

da terapia de estimulação elétrica na cicatrização de úlceras de pressão em 

indivíduos com lesão medular. Os autores identificaram 4 diferentes modalidades de 

estímulo (LIDC, corrente monofásica, corrente pulsada bifásica e microcorrente), 

conceituando microcorrente como corrente bifásica pulsada em nível subsensorial. 

Então, por acreditarem que a microcorrente não proporciona benefícios terapêuticos, 

agruparam os dados dos estudos que utilizaram esta modalidade com os dados do 

grupo placebo, como se fosse um controle estimulado, dificultando a interpretação 

de seus resultados.  

Contrariamente aos achados deste grupo de pesquisa, seguindo-se a lógica 

que o reparo tecidual humano é mediado em parte por sinais elétricos na faixa de 

microampères (BÉLANGER, 2012), é tentador acreditar que estimulação elétrica em 

microamperagem pode favorecer e acelerar o processo de cicatrização de feridas. 

Atualmente o interesse em relação ao uso de correntes de baixa intensidade como a 

microcorrente é crescente, pois seus efeitos ocorrem em nível celular (normalizando 

a bioeletricidade) e sua aplicação é subsensorial, ou seja, não está associada à 

sensação desconfortável como em outras correntes, sendo portanto indolor 

(BALAKATOUNIS & ANGOULES, 2008). Além de não apresentar efeitos colaterais, 

ser de baixo custo e de fácil aplicação. Ainda, Bélanger (2012) afirma que apresenta 

força de evidência moderada para o uso em feridas dérmicas, baseada em estudos 

clínicos controlados, corroborando com Poltawski & Watson (2009) e Thakral et al. 

(2013). 

Assim, os primeiros relatos publicados de terapia com estimulação elétrica em 

microamperagem de forma contínua (corrente microgalvânica) foram os de 

Assimacopoulos (1968) e Wolcott et al. (1969). Assimacopoulos (1968) após 
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aplicação bem sucedida em feridas cirúrgicas de coelhos, documentou cura 

completa dentro de seis semanas em três pacientes com úlceras venosas após 

aplicação de corrente contínua com 100µA, que não tinham respondido a 

tratamentos anteriores. Wolcott et al. (1969) aplicaram correntes contínuas em 

microamperagem (400 a 800µA) em 67 indivíduos com úlceras diabéticas, com taxa 

de cura de 13,4% por semana e redução média do volume em 82% (POLTAWSKI & 

WATSON, 2009; BÉLANGER, 2012).  

Estudos posteriores foram realizados (DEMIR et al., 2004a; MENDONÇA et 

al., 2009; GASPI et al., 2011; PASSARINI Jr et al., 2012; CASTRO et al., 2012; 

MOHAJERI-TEHRANI, 2014) com diferentes resultados. Por exemplo, Talebi et al. 

(2008) imitaram a corrente bioelétrica endógena natural, com estimulação exógena 

de corrente direta contínua (600µA, uma vez por dia, três vezes por semana, durante 

três semanas), em lesões de pele de porcos da Índia, com 2,5cm de comprimento, 

sem sutura posterior. A eletroestimulação proporcionou redução mais rápida da área 

da superfície da ferida, sendo necessários 15 dias para oclusão com estimulação 

anodal e 17 dias com estimulação catódica, em comparação ao grupo controle que 

demorou 21 dias. A maior velocidade de fechamento foi associada ao maior número 

de fibroblastos e maior densidade de colágeno na estimulação catódica. 

Mas, somente em 1994 encontramos o relato da aplicação de microcorrente 

para cicatrização de feridas em humanos, conhecida como MET (Microcurrent Eletric 

Therapy) ou MES (Microcurrent Electrical Stimulation), definida como a emissão 

transcutânea de ondas elétricas pulsadas com amplitudes dentro da faixa de 

microampères (até 1mA ou 1000µA) abaixo do limiar sensorial (Quadro 3).  

Leffmann et al. (1994) aplicaram MET em feridas agudas de animais, com 

aplicação da microcorrente com pulso monofásico pulsado (frequência de 0,3Hz, 

intensidade de 100µA, ciclo de trabalho de 50%, 2 horas por dia, durante 14 dias, 

com o cátodo posicionado próximo a ferida) comparado a um grupo controle. Os 

autores não encontraram diferença significativa quanto à redução do tamanho da 

ferida e outras variáveis histológicas mensuradas. Criticamente, este trabalho 

apresentou várias limitações metodológicas, onde destacamos amostra pequena, 

método para avaliação da área da úlcera (através de template em formato de anel 

de tamanho conhecido), protocolo de tratamento com baixa intensidade, remoção da 

crosta durante os procedimentos e modelo de animal utilizado (ratos Sparague-

Daweley) que dificulta a comparação com demais estudos. 
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Referência Tipo de 
estudo 

Tipo de 
ferida 

Participantes  Principais desfechos 
avaliados 

Conclusão 

Leffmann et 
al. (1994) 

EE 
(ratos) 

Excisão 
cirúrgica 

n=12. 
GC, n=6 e GI (MET, 
100µA, 0,3Hz, ciclo de 
trabalho 50%, 2h/dia 
por dia durante 14 
dias) 

Área da ferida e 
análise histológica 
(tecido epitelial, 
vascularização e 
densidade de 
fibroblastos) 

Resultados não significativos entre os 
grupos. Os dados não suportam a 
ideia de que MET acelera a 
cicatrização de feridas.  

Bayat et al. 
(2006) 

EE 
(coelhos) 

Incisão 
cirúrgica 
linear 

n=30. 
GC, n=15  (MET 
placebo) e GI, n=15 
(MET, 200µA, 50Hz, 
ciclo de trabalho 50%, 
2h/dia durante 14 dias) 

Avaliação histológica 
(expressão de 
fibroblastos, neutrófilos 
e vasos sanguíneos) e 
biomecânica (força 
tensil) 

MET aumentou o número de 
fibroblastos em 7 dias e a força tensil 
em 15 dias. Portanto, aplicação diária 
de MET acelerou o processo de 
cicatrização.  

Mehmando
ust et al. 
(2007) 

EE 
(porcos 
da Índia) 

Incisão 
cirúrgica 
linear 

n=42. 
GC 1, n=10 (DC 
placebo); GI 1, n=10 
(DC anodal, 300 a 
600µA, 80pps, 
duração de pulso 
0,3ms, 1h/dia) e GI 2, 
n=10 (DC catodal, 
idem ao GI 1) 

Área da superfície da 
ferida, tempo de 
oclusão da ferida e 
força tensil. 

DC diminui a área de superfície da 
ferida e o tempo de oclusão. Ainda, 
estimulação  anodal aumentou a 
força tensil nos 3 primeiros dias e 
catodal nos dias restante. Portanto, 
independente da polaridade houve 
benefício na cicatrização.   

Jünger et 
al. (2008) 

ECR Úlceras 
venosas 
crônicas 
na 
perna 

n=39. 
GC, n=39 (terapia 
padrão e MET placebo 
por 3 meses) e GI, 
n=39 (terapia padrão e 
MET, 300µA, 128Hz, 
durante 30 minutos, 
com o cátodo nos 

Área da úlcera, dor, 
densidade capilar,  
pressão parcial 
transcutânea de 
oxigênio e custo do 
tratamento. 

Não houve redução na área da úlcera 
(efeito marginal) em comparação ao 
placebo, porém houve diminuição 
significativa e duradoura da dor, com 
melhora da perfusão sanguínea. MET 
pareceu ser menos oneroso do que a 
terapia padrão por compressão e 
curativos adota no grupo placebo. 
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(continuação) 

Jünger et 
al. (2008) 

  primeiros 7 dias e 
ânodo nos 3 dias 
seguintes. Após, novo 
ciclo de estimulação 
foi iniciado com o 
ânodo por 4 meses) 

  

Korelo et al. 
(2012) 

EC não 
randomiz
ado 

Úlceras 
venosas 

n=14. 
GC, n=6 (curativos e 
degravitação de 
membros inferiores) e 
GI, n=8 (MET, 500µA, 
5Hz, tempo de 
1minuto para cada cm2 
da ferida, 3X/sem., 
durante 4 semanas) 

Área da superfície da 
úlcera e dor 

MET não reduziu a área da superfície 
da úlcera, mas melhorou o quadro 
álgico. 

Abreviaturas: ECR=Ensaio Clínico Randomizado; EE=Estudo experimental com animais; GC=Grupo Controle; GI= Grupo Intervenção; NI=não 
informado; MET=Terapia por microcorrente. 
 

Quadro 3. Características de alguns estudos sobre o uso do microcorrente (apenas para correntes pulsadas em microamperagem) na cicatrização de feridas. 

Fonte: do autor. 
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Bayat et al. (2006) realizaram estudo experimental em lesões de coelhos com 

a aplicação de microcorrente (frequência de 0,5Hz, ciclo de trabalho em 50%, 

intensidade de 200µA, 2 horas por dia, com o eletrodo negativo nos primeiros 3 dias 

como ativo) durante 3, 6 e 14 dias, em comparação a um grupo controle. Amostras 

de tecido foram colhidas 24 horas após a última aplicação para análise histológica e 

biomecânica. A microcorrente aumentou a contagem de fibroblastos em 7 dias e 

aumentou a força tensil do tecido em 15 dias. Contagem de neutrófilos e de vasos 

sanguíneos não mostraram diferenças significativas entre os grupos.  

Da mesma forma, Mehmandoust et al. (2007) investigaram os efeitos de uma 

corrente pulsada monofásica (frequência de 80pps, duração de pulso de 3ms, 

intensidade entre 300µA a 600µA, 1 hora por dia) em lesões de procos da Índia por 

14 e 21 dias. Em ambos os grupos de estimulação, catódica ou anódica, houve 

redução da área percentual da ferida a partir do 12o dia, mensurada por planimetria 

através de papel transparente. O tempo médio para o fechamento completo da 

ferida foi 16 e 17 dias (respectivamente), sendo significativo em comparação ao 

grupo controle que demorou 21 dias. Os dados indicaram que independente da 

polaridade, a microcorrente pode conduzir ao fechamento da ferida de forma mais 

rápida. Entretanto, não foi capaz, de afetar a força tensil do tecido.  

Borba et al. (2011) utilizaram corrente monofásica pulsada em miliamperagem 

(frequência de 7,7pps, intensidade de 8mA, com eletrodos de alumínio, sendo o 

cátodo posicionado no dorso e o ânodo no abdômen do animal) uma única vez, 

durante 30 minutos. Dois minutos após a aplicação da corrente, eles realizaram 

incisão longitudinal de 6cm no dorso de ratos Wistar e suturaram. No 7o e 14o dia 

realizaram biópsia do local para análises histológicas. Não encontraram diferenças 

estatísticas na infiltração de leucócitos, eosinófilos, neutrófilos ou mastócitos, em 

comparação a um grupo controle, sem estimulação. Entretanto, foi capaz de 

aumentar o número de novos vasos sanguíneos, o número de fibroblastos e 

diminuiu a quantidade de colágeno tipo III no 7o dia, sem alterar a presença de 

colágeno tipo I. Este estudo indicou potencial aplicação pré-operatória da corrente 

para prevenção de deiscências, cronificação da ferida e até mesmo cicatriz atrófica. 

Porém, são necessários mais estudos, pois este foi o único que encontramos na 

literatura que relatam aplicação pré-operatória. 

Semelhantemente a esses achados e corroborando com Mohajeri-Tehrani et 

al. (2014), o uso de baixas intensidades de eletroestimulação pode ser eficaz na 
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promoção e fechamento da ferida, imitando o sistema bioelétrico interno dentro do 

local. Foulds & Barker (1983) demonstraram em 17 humanos saudáveis a existência 

de baterias cutâneas na pele normal compatíveis em menor escala, com a voltagem 

da pele de anfíbios e mamíferos em regeneração. Eles descobriram que na pele 

intacta, entre o estrato córneo e a derme, existe potencial negativo médio de 

23,4mV, produzida principalmente pela atividade elétrica nas glândulas exócrinas 

sudorípara, determinando variações dependente da região anatômica, onde 

extremidades possuem maior diferença de potencial.  

As duas principais fontes de tensão (bateria), em organismos biológicos 

(Figura 7),  são o potencial elétrico da membrana plasmática que mantém a 

polaridade interna celular negativa em relação ao meio externo e o potencial 

transepitelial que existe entre as folhas de células ligadas através das junções 

apertadas de alta resistência ou conexinas, que mantêm  o  potencial  negativo  para 

fora, oposto do potencial de membrana (NUCCITELLI, 2003; MESSERLI & 

GRAHAM, 2011; FUNK, 2015). Anfíbios, em particular, possuem capacidade muito 

maior de autocicatrização em comparação com humanos, sugerindo que as 

correntes humanas são menos eficientes e a aplicação de corrente externa pode 

amplificar as baterias cutâneas para favorecer o processo de reparo (BÉLANGER, 

2012). 

O trauma afeta o potencial elétrico negativo da pele, permitindo que íons 

carregados positivamente fluam em direção ao interior da ferida, devido à diminuição 

da resistência proporcionado pelo microambiente úmido da ferida (MERCOLA & 

KIRSCH, 1995), com densidade de corrente estimada de até 300µA/cm2 no interior 

da ferida, que decresce a 0 até a margem de 2 a 3 mm da sua borda (MESSERLI & 

GRAHAM, 2011). Assim, em contraste com a pele intacta, foi demonstrado que o 

centro da lesão é geralmente positivo, em comparação a pele intacta eletronegativa 

(LI et al., 2012). Acredita-se que tais potenciais sejam gerados na região basal da 

epiderme e parece estar relacionado à diminuição da capacitância celular que ocorre 

pela formação de carga positiva na superfície, que eleva a diferença de potencial, 

aumentando a resistência ao fluxo de íons (KLOTH, 2005). A tensão lateral é 

responsável por orientar a migração de células vitais para o processo de 

cicatrização, como neutrófilos, macrófagos, queratinócitos e fibroblastos 

(BROUGHTON et al., 2006b; ENYEDI & NIETHAMMER, 2015; FUNK, 2015). 
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chronic, nonhealing wounds to excessive matrix
deposition leading to hypertrophic scars and ke-
loids.16 Venous insufficiency and diabetes mellitus
also contribute to the formation of chronic, non-
healing wounds and ulcers.17

Electric properties of the healthy and wounded
skin. Voltages measured across rodent skin free of
epithelial appendages (e.g., glands, hair) range from
30 to 100 mV (surface of the skin negative), and 0 to
10 mV across hairy regions.18 In human skin, the
voltages range from 10 to*60 mV depending on the
region measured9 (Fig. 2). The ionic current in
healthy epidermis moves between superficial and
deep layers of the epidermis, and it does not have a
significant net component in a lateral direction (i.e.,
parallel to the skin surface). Thus, the voltage gra-
dient of the healthy skin battery is aligned approx-
imately perpendicularly to the skin surface. This
changes when the epidermis is injured.

Following a wound, naturally occurring electric
currents flow parallel to the epithelial layers
(Fig. 3). This current arises the instant an epithe-
lial barrier is breached due to the flow of ions down
concentration gradients and out through the
damaged epidermis. These wound currents gener-
ate lateral, intraepidermal voltage gradients (EFs)
ranging from 100 to 200 mV/mm that decline with
distance from the wound.18 Currents escaping
through healing wounds and their accompanying
lateral voltage gradients fall off gradually over
time and ultimately become nonexistent due to the

increasing resistance created by the newly re-
generating epithelium. More recent work has con-
firmed the existence and intensity of these
endogenously generated electric currents in mouse
and human skin wounds.10,11,13 These epidermal
electrical currents activate several major signaling
cascades and promote the directional migration of
many cell types involved in wound healing.

Skin-electric currents control the behavior of cells in-
volved in the wound healing response. Electrotaxis
studies carried out in the last 40 years have shown
that individual cells respond to EFs in a number of
different ways. Several cell types that are impli-
cated in wound repair increase their speed and
direction of migration (electrotaxis) in response to
an EF, as summarized in Table 1.14,19–30 Along
with the antibacterial effect that EFs have shown
in several studies,3 cells involved in the immune
response such as neutrophils, lymphocytes, and
monocytes show cathodal migration (toward the
wound center) in an EF.14,19 Granulocytes migrate
toward the anode at 2.5 mM Ca2 + and toward the
cathode at 0.1 mM Ca2 + .20 Macrophages also mi-
grate in an EF,21 although the significance of their
anodal response during wound closure is unclear.
EFs cause macrophage migration on laminin and
fibronectin by integrin-dependent cell crawling
and possibly rolling.22 Intriguingly, EF stimulation
of a marrow culture system increases the release of
the cytokine macrophage colony stimulating factor,
which is implicated in angiogenesis and acceler-

Figure 2. Ion flows and potentials in intact skin. (A) Diagram of a typical epithelial cell in a monolayer with Na + and Cl - channels localized on the apical
plasma membrane and K + channels localized on the basolateral membranes along with the Na + /K + -ATPase. (B) This asymmetric distribution of ion channels
generates a transcellular inflow of positive current that flows back between the cells. This positive current flow coupled to Cl - movement in the opposite
direction generates a transepithelial potential difference (TEP) of 10–60 mV. TJs between contiguous cells contribute to creating the TEP by providing high
electrical resistance and preventing leakage of ions back down their concentration gradients between cells. Consequently, a concentration of positive charge
exists behind the junctions at the deeper layers (positive sign in figure). The potential is, thus, relatively negative on the apical side of the junctions. To see this
illustration in color, the reader is referred to the web version of this article at www.liebertpub.com/wound
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ates wound healing.31 Vascular endothelial cell
migration also determines the rate and pattern of
new vessel out-growth, and this drives angiogene-
sis during wound repair. Endothelial cells respond
to EFs by projecting broad, actin-filled lamellipo-
dia.24 Keratinocytes that are involved in the later

stages of the wound repair process migrate cath-
odally on several matrices.14,25,26 Fibroblasts,
which are also implicated in later stages of wound
repair, show voltage- and time-dependent electro-
tactic responses. Several studies have shown that
fibroblasts can show both cathodal and anodal
electrotactic responses.14,23,27–30 Additional studies
on animal models and in cell cultures of dermal fi-
broblasts stimulated with a direct current (DC) EF
demonstrated a significant increase in the ability of
fibroblasts to synthesize collagen, produce DNA,
and synthesize protein. In addition, the speed of
epithelialization in the wound was noticeably in-
creased.7 Fibroblasts that were exposed to EF had
receptor levels of transforming growth factor-b
which were six times greater than those of control
fibroblasts, and this may explain the increase in
collagen synthesis.3 Despite the variation in the
directional response of fibroblasts reported by dif-
ferent studies, it seems highly probable that in the

Figure 3. Generation of wound-induced electric currents. When the skin is injured, the epithelial layer is disrupted locally, and the ionic gradient across the
epithelium collapses at the wound site. A consequence of the disruption of the epithelial integrity is leakage of Na + ions out of the wound, down their
concentration gradient, and an uptake of Cl - ions. The respective ion movements give rise to a physiological injury current that flows toward the wound center
(defined as the movement of positive charge) and a lateral voltage gradient oriented parallel to the epithelial sheet (EF, electric field; green discontinuous
arrow at bottom). The discontinuous red arrows indicate positive ion (current) flux through the cell layers and the return path. The wound is, therefore, more
negatively charged and acts as a cathode (negative sign in figure) as compared with healthy tissue (which acts as the anode, positive sign in figure). For
simplification, we only show the ionic flux loop and EF on the right side of the figure, although the same applies for the left side. These endogenously generated
EFs contribute to the guidance of cells, blood vessels, and nerves toward the wound site. Based on Nuccitelli et al.13 and Shaw and Martin.15 To see this
illustration in color, the reader is referred to the web version of this article at www.liebertpub.com/wound

Table1. Directional responses of different cell types under
a physiological electric field during the wound repair process

Phase of Wound Repair Cell Type
Directional

Response to EF References

Inflammatory Macrophages Anodal 21,22
Lymphocytes Cathodal 19
Monocytes Cathodal 14
Neutrophils Cathodal 14
Granulocytes Cathodal/anodal 20

Proliferative Fibroblast Cathodal/anodal 14,23,27–30
Remodeling (wound

contraction and
re-epithelialization)‘

Keratinocytes Cathodal 14,25,26
Myofibroblasts ? 24
Vascular endothelial cells Cathodal

EF, electric field.
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FIGURA 7. Representação esquemática dos potencias elétricos na pele intacta e lesionada. A) Célula 
epitelial típica intacta com canais de sódio (Na+), Cloro (Cl-), Potássio (K+) e bomba de Na+/K+ 
mantendo o meio eletronegativo. B) Pele intacta com distribuição assimétrica dos canais de íons com 
influxo positivo de Na+ para as camadas mais profundas e fluxo de Cl- na direção oposta, aliado a alta 
resistência elétrica proporcionada pelas junções comunicantes ou conexinas, gerando diferença de 
potencial transepitelial (TEP) de 10 a 60mV, relativamente negativa no lado apical. C) Corrente de 
lesão: ruptura epitelial provoca a fuga de íons Na+ para fora da ferida, para baixo do seu gradiente de 
concentração, com respectivo movimento de Cl-. Esse movimento dá origem ao fluxo de íons 
positivos ao centro da ferida (setas descontínuas vermelhas) e tensão lateral (TL) à folha epitelial 
(seta descontínua verde). Assim, a ferida é carregada positivamente e atua como um cátodo na 
região basal (polo negativo) em comparação com o tecido saudável. Os campos gerados 
endogenamente ativam cascata de sinalização e contribuem para a orientação de células, vasos 
sanguíneos e nervos em direção ao local da ferida. 
FONTE: adaptado de MARTIN-GRANADOS & McCAIG, 2014, p. 130 e 131. 



82#

Como a membrana se torna menos permeável, especificamente ao potássio, 

sódio e outros íons positivos, o fluxo de íons é forçado a percorrer o caminho de 

menor resistência, diminuindo sua condutância elétrica. Aliado a isto, bloqueio aos 

íons sódio bloqueia o canal de cálcio das membranas, interrompendo o transporte 

da maioria dos cátions, reduzindo ou revertendo o potencial de membrana 

(CHARMAN, 2003). Evidências experimentais acumuladas sugerem que as 

correntes de lesão são reguladas pelo influxo celular de cálcio (FUNK, 2015), 

possuindo o mesmo grau de importância dos fatores de crescimento e citocinas 

produzidos por células e tecidos, para orquestrar o processo de cicatrização (REID & 

ZHAO, 2014). 

Assim, a medida que o epitélio vai se regenerando, os gradientes de tensão 

lateral são reduzidos, diminuindo gradualmente as correntes de lesão até que o 

processo de reparo esteja concluído (KLOTH, 2005). Então, resultado da evolução 

temporal na cicatrização é o decréscimo do fluxo elétrico na área lesionada e da 

bioeletricidade, podendo ser fator desencadeante para inflamação ou retardo do 

processo de cicatrização  (MERCOLA & KIRSCH, 1995; WATSON, 2003). 

Se na cicatrização de feridas, combinação de correntes de lesão, gradientes 

químicos e outros sinais proporcionam ambientes orientadores para orquestrar a 

migração monocelular ou de grupos celulares (WU & LIN, 2014); deduz-se que o 

incremento proporcionado pela microcorrente às correntes de lesão induzem efeitos 

de eletrotaxia e inibem o crescimento bacteriano.  

Eletrotaxia ou galvanotaxia refere-se à atração de células carregadas 

negativamente ou positivamente para dentro da ferida (KLOTH, 2005; GUO et al., 

2015) com maior tendência por células móveis (LIN et al., 2008). Há evidências 

experimentais sugerindo que a terapia em microamperagem facilita a migração de 

macrófagos e neutrófilos com polaridade negativa, em direção ao ânodo (+) 

facilitando a fagocitose na fase inflamatória (BÉLANGER, 2012) e vários 

subconjuntos de linfócitos (incluindo células T de memória, T naive, T CD4+, T CD8+, 

linfócitos B, além de monócitos e células natural Killer) migram mais fortemente ao 

cátodo, induzindo Erk1/2, consistente com ativação das vias de sinalização de 

MAPK implicando em motilidade celular coordenada na pele de ratos (LIN et al., 

2008). E na fase proliferativa, os fibroblastos, que assumem polaridade positiva, 

migram em direção ao cátodo (-), assim como queratinócitos (+) e células 

epidérmicas (+) migram na fase de remodelação, mas requerem para isso 
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intensidades superiores a 100mV/mm para que a migração aconteça (MESSERLI & 

GRAHAM, 2011), não sendo os mecanismos elucidados, talvez apoiado por 

movimentos eletroforéticos de proteínas das membranas plasmáticas ou aumento do 

influxo de íons cálcio (KLOTH, 2005).  

Acredita-se que além da capacidade das correntes elétricas em 

microamperagem promover eletrotaxia, ela pode ser capaz de inibir o crescimento 

de bactérias que costumam colonizar ou infectar feridas humanas, demonstrando 

seu potencial germicida (KLOTH, 2005; BÉLANGER, 2012). O mecanismo exato de 

inibição bacteriana por eletroestimulação, ainda não é claro. Asadi & Torkaman 

(2014) postularam dois mecanismos: um efeito direto e um indireto. O efeito direto 

propõe que a corrente elétrica é capaz de causar a morte bacteriana por romper a 

integridade da membrana ou bloquear a proliferação devido a eletrólise na superfície 

da célula. O efeito indireto, está relacionado a três fatores. O primeiro refere-se as 

alterações de temperatura (com influência mínima) e pH, onde o cátodo tende a ser 

alcalino e o ânodo ácido. Entretanto, sugerem que não é a principal causa do efeito 

bacteriano, pois correntes com inversão de polaridade também inibem a proliferação 

bacteriana. Assim, o segundo efeito indireto refere-se a capacidade da corrente de 

gerar substâncias antibacterianas por reações químicas, como espécies reativas de 

oxigênio, peróxido de hidrogênio, cloro, ozônio e hipoclorito; mas, ainda precisam 

ser melhor exploradas. E o terceiro mecanismo do efeito indireto, é resultado da 

eletrotaxia, que atrai células de defesa para a região, tais como neutrófilos, 

macrófagos e linfócitos, que reforçam o efeito antibactericida. Os autores ainda 

citam que, a estimulação elétrica também pode melhorar o fluxo sanguíneo das 

feridas pelo incremento de fator de crescimento de fibroblastos e da VEGF, 

corroborando com Liebano e Machado (2014), com potencial terapêutico em 

especial, para feridas crônicas (BROUGHTON et al., 2006b), aumentando o efeito 

antibacteriano direto. Em geral, o efeito inibitório é proporcional ao maior tempo e 

intensidade de aplicação, sendo então sugerido por Asadi & Torkaman (2014) 

melhores resultados em humanos com o uso de correntes elétricas diretas em 

microamperagem que permitem melhor tolerância às altas intensidades, em relação 

as demais formas de correntes avaliadas (HVPC e corrente alternada). 

Aliado a estes dois mecanismos, o restabelecimento da bioeletricidade com a 

microestimulação celular, devido ao aumento do fluxo de corrente endógena, 

permitindo que as células da área traumatizada recuperem sua capacitância, ajuda a 
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iniciar a perpetuar muitas reações químicas necessárias para a cura (MERCOLA & 

KIRSCH, 1995). Exemplo disso é das moléculas de água que reagem à eletricidade, 

formando íons hidroxilas (OH-) sob o cátodo, e prótons (H+) sob o ânodo, que 

resultam em gradiente de potencial. Isto permite mobilização dos prótons, do ânodo 

para o cátodo, que proporciona aumento de prótons na parte exterior da membrana 

interna da mitocôndria. No entanto, essa membrana é impermeável aos prótons que 

só podem retornar ao interior da mitocôndria e desfazer o gradiente pelos sítios da 

ATPase (enzima que catalisa a conversão de ADP em ATP), produzindo enormes 

quantidades de ATP a partir do ADP. Quantidades de ATP são requeridas para 

controlar funções como o movimento de sódio, potássio, magnésio e cálcio que 

sustenta o movimento dos resíduos dos produtos metabólicos para fluir para fora 

das células. O ATP também fornece energia para aumentar a síntese de proteínas e 

o transporte de íons através das membranas, necessárias para proliferação tecidual, 

e assim, evitar a morte celular (CHENG et al., 1982); além de, possuir papel como 

mediador no processo de controle da dor (CURTIS et al., 2010; SOUSLOVA, 2000). 

Poltawski & Watson (2009) ainda acrescentam que estudos anteriores evidenciaram 

que a microcorrente aumenta o número de organelas responsáveis pelas atividades 

celulares. 

Outro efeito potencial da estimulação elétrica sobre a cicatrização ainda 

pouco explorado até a atualidade, é sua capacidade para alterar a distribuição da 

carga das proteínas de membrana, conduzindo a fosforilação e alterações 

conformacionais e funcionais de lipídios e proteínas.  Por exemplo, a estimulação 

elétrica ativa várias vias de sinalização de proteínas quinases e fosfatases, 

controlando positivamente eventos de migração celular. Acredita-se que os 

mecanismos envolvidos na sinalização celular com a estimulação elétrica são 

mediados pelo aumento do influxo de cálcio, cAMP-monofosfato de adenosina 

cíclico (em especial para células da córnea), atividade da PKC (em especial para 

neurônios) e PKA (em especial para queratinócitos) (NUCCITELLI, 2003). 

Suposições destes mecanismos podem ser encontrados em alguns trabalhos (ZHAO 

et al., 2006; ZHAO, 2009; BONAZZI & MINC, 2014; MARTIN-GRANADOS & 

McCAIG, 2014; YU et al., 2014) e estão resumidos no esquema proposto por Zhao 

et al. (2010) na figura 8, apesar dos autores afirmarem que há necessidade de mais 

estudos para o seu entendimento. 
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Figure 1.
Electrical activation of wound-healing pathways. Schematic diagram shows the generation
of the endogenous wound electric signals and the electrical activation of some important
signaling pathways for cell migration and wound healing. (A) Injury breaks the epithelial
barrier and induces endogenous wound electric fields (EFs). Electric stimulation can also be
exogenously applied; (B) extracellular EFs may activate epidermal growth factor receptors
(EGFRs), vascular endothelial growth factor receptors (VEGFRs), and integrins; (C)
polarized activation of membrane receptors induces asymmetric intracellular signaling,
notably extracellular-signaling regulated kinase 1/2 (ERK1/2), phosphoinositide 3 (PI3)
kinase/Akt, Rac, and protein kinase C (PKC) to induce downstream cascades; (D) the
orchestration of the polarized intracellular signaling results in directional cell migration and
proliferation, and perhaps directional nerve growth and new blood vessel formation. These
effects may lead to improved wound-healing response.
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FIGURA 8. Representação esquemática da ativação elétrica das vias de cicatrização de feridas. A) 
Lesão rompe a barreira epitelial e induz a formação de corrente de lesão (campos elétricos 
endógenos). A estimulação elétrica também pode ser aplicada exogenamente. B) Os campos 
elétricos podem ativar integrinas e os receptores do fator de crescimento endotelial (EGF) e do fator 
de crescimento do endotélio vascular (VEGFR). C) A ativação dos receptores e integrinas induzem a 
sinalização intracelular através da proteína ERK 1/2,a fosfatidilinositol 3 (PI3-Kinase)/ Pten (fosfatase 
tensina homólogo) e consequentemente a Akt, mediadas pela proteína quinase C (PKC), influxo de 
Ca2+ intracelular e monofosfato de adenosina cíclico (cAMP), para induzir a cascata de polimerização 
da actina. D) A indução da sinalização resulta em migração direcional (eletrotaxia) e proliferação 
celular, crescimento direcional nervoso e angiogênese, que podem melhorar a resposta à cicatrização 
da ferida. 
Fonte: adaptado de ZHAO et al. (2010, p.577). 
 

Li et al. (2012) em estudo recente in vivo e in vitro comprovaram parte deste 

mecanismo, onde a estimulação elétrica catódica com corrente contínua em 

microamperagem (1,5µA/cm2), com diferentes voltagens de aplicação (50, 200 ou 

400mV/mm), durante 6 horas; demonstrou migração das células troncos epidermais. 

Com seus experimento os autores propuseram que as correntes de lesão são 

detectadas pelo receptor de fator de crescimento epidérmico (EGF) na membrana da 

célula e, em seguida, integrado as proteínas PI3K/Akt e a via de sinalização da 
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MAPK. Então, com a transdução de sinal elétrico ocorre polimerização assimétrica 

de migração intracelular de F-actina e direcional de células troncos epidermais. 

Portanto, a estimulação exógena pode orientar e estimular a migração das células 

epidermais e facilitando a cicatrização de feridas. 

Descobertas apontam que o uso da estimulação elétrica dentro de 1mm da 

borda da ferida fornece sinais elétricos exógenos ao tecido (ENNIS et al., 2011), 

imitando a resposta bioelétrica natural, acelerando o processo de cicatrização cerca 

de 2 a 3,5 vezes mais rápido, quando comparado com indivíduos submetidos a 

métodos tradicionais de assepsia e medicamentos tópicos (BALAKATOUNIS;  

ANGOULES, 2008; GASPI et al., 2011). A melhora da capacidade de transmissão 

elétrica permite reabastecimento de ATP, mobilização de nutrientes para o meio 

intracelular e a excreção de resíduos metabólicos para o exterior da célula, 

auxiliando no processo de redução da dor (OJINGWA & ISSEROFF, 2003; MARINO, 

2006). 

Outro fator que contribui para o processo de cicatrização é a afirmação de 

que o gradiente de tensão lateral na borda da ferida cria um polo positivo no centro 

da ferida, que atrai oxigênio e favorece o processo de cicatrização por favorecer a 

migração de queratinócitos para o local que pode ser estimulado por corrente 

elétrica (GURTNER et al., 2008). E mais recentemente, estudo realizado em ferida 

de pele de ratos mostrou que a expressão do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), foi mais acentuado, ou seja, mais eficaz na promoção da 

cicatrização para o grupo tratado com eletroestimulação (corrente direta) do tipo 

sensorial em microamperagem do que motora em miliamperagem (ASADI; 

TORKAMAN; HEDAYATI, 2011), corroborando com outros autores que afirmam que 

resposta subliminar também pode ser suficiente (ZHAO et al., 2004).  

Além disso, foi demonstrado que o uso de estimulação elétrica produz 

aumento da síntese proteica, do DNA, das concentrações de cálcio intracelular, de 

adenosina trifosfato e timidina (CHENG & GOLDAN 1998; KLOTH, 2005). Estudo in 

vitro mostrou crescimento acelerado e  migração de fibroblastos apoiado por elevada 

concentração de α–SMA diferenciando-os em miofibroblastos, independente da 

polaridade do eletrodo, além de aumento da secreção de fator de crescimento de 

fibroblastos, promovendo assim a cicatrização de feridas (ROUABHIA et al., 2013). 

O aumento de α–SMA também foi encontrado após a aplicação de microcorrente em 
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lesões musculares induzidas em ratos, representando potencial efeito terapêutico 

relacionando a ativação de células satélites (ZICKRI, 2014; FUJIYA et al., 2015). 

Baseado na premissa da importância das correntes de lesão para a 

cicatrização, em especial para as feridas crônicas, Martin-Granados & McCaig 

(2014) relatam que a indústria farmacêutica fabricou mais de 800 dispositivos 

elétricos para cura de feridas desde 2006. Exemplo disso são os curativos que 

integram microcorrente, podendo ser divididos em dois tipos: curativo elétrico com 

fio ou sem fio (YU et al., 2014; OJEH et al., 2015). Destaca-se aqui um curativo 

adesivo com fio (POSiFECT®) capaz de manter o ambiente úmido e estimular a 

bioeletricidade no leito da ferida, por possuir dois pequenos eletrodos que liberam 

microcorrente no leito da ferida, por uma bateria de voltagem baixa que trabalha 

continuamente por 48 horas (BUTCHER, 2007). Outro dispositivo (Procellera®), sem 

fio, denominado como curativo bioelétrico, também já está disponível no mercado, 

após comprovação de benefícios com porcos (HARDING et al., 2012), cavalos 

(VARHUS, 2014) e humanos (BLOUNT et al., 2012; WHITCOMB et al., 2013). Trata-

se de curativo bioelétrico em padrão de matriz de pontos, que contém prata 

elementar e zinco, sem fios e sem fonte de alimentação externa, que pode ser 

cortado para se ajustar a ferida. O seu funcionamento ocorre na presença de fluido 

condutor, como o próprio exsudato da ferida ou solução fisiológica, com tensão 

sustentada de 0,3 a 0,9 volts, ativados via wireless. Os estudos comprovaram taxa 

de cicatrização acelerada e efeito analgésico, com a vantagem de não ter 

necessidade de troca diária. 

Whitcomb et al. (2013), em estudo retrospectivo, com uso de curativo 

antimicrobiano composto de prata e zinco, que dispensa microcorrente via wireless, 

em úlceras de diversas etiologias tratadas semanalmente; demonstrou velocidade 

mais rápida de fechamento das ferias em 45,4%, comparadas ao tratamento padrão 

(curativos, debridamento e cuidados específicos da etiologia). A diferença 

significativa (p<0,05) para o tempo médio de fechamento foi de 19,78 dias para o 

dispositivo, contra 36,25 dias para o tratamento padrão. Os autores concluíram que 

o dispositivo com microcorrente proporcionou aceleração do tempo de fechamento 

da ferida, trajetória mais íngreme para o fechamento e cicatriz mais robusta, com 

menos tendência do aumento das dimensões de cura de feridas durante o curso de 

cicatrização. 
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Estimulação elétrica também pode ser utilizada para a entrega de gene, 

denominado de eletroporação, por aumentar a permeabilidade das células. Lee et al. 

(2004) demonstraram que a entrega do TGF-β1 por pulsos elétricos com eletrodo de 

seringa, em feridas diabéticas de camundongos, aumentou a taxa de reepitelização, 

síntese de colágeno e a angiogênese, indicando que a combinação da terapia 

gênica com a terapia elétrica pode ser alvo terapêutico potencial na cicatrização de 

feridas diabéticas.  

Recentemente (THRIVIKRAMAN et al., 2014) estudo experimental comprovou 

que a utilização de estímulos elétricos externos, intermitente e regular, aplicados 

sobre substratos poliméricos em cultivos de células-tronco estaminais mesequimais 

humanas, mesmo na ausência de fatores de crescimento, conduzem à orientação e 

promoção da diferenciação em células neurais.  Uma vez dirigindo o crescimento de 

células-tronco e a diferenciação de linhagens pelos sinais elétricos a partir de um 

polímero, isso pode significar alvo potencial terapêutico para engenharia de tecidos 

e regeneração. Estes achados corroboram com o estudo de Banks et al. (2015) em 

células-tronco mesenquimais derivadas de medula óssea humana. O estudo 

evidenciou que a velocidade de migração celular pode ser controlada pela força 

eletromotriz (tempo e intensidade) proporcionada pelo campo elétrico endógeno. 

Ainda concluiram que a estimulação elétrica deve ser idealmente adaptada às 

características do indivíduo, necessitando otimizar as condições de estímulo às 

particularidades de cada um, com necessidade de mais investigações sobre o 

assunto.  

Uma série de estudos de um mesmo laboratório investigaram a aplicação 

tópica de diferentes fitoterápicos simultânea à aplicação de estimulação elétrica 

contínua em microamperagem, como o gel de Aloe Vera (MENDONÇA et al., 2009), 

o extrato de orquídea (GASPI et al., 2011), o óleo de semente de Jatropha curcas L. 

(PASSARINI Jr. et al., 2012), óleo de Hypericum perforatum L. (erva de São João) e 

Arnica Montana (CASTRO et al., 2012) em ratos Wistar. Os estudos sugeriram que a 

associação dos dois recursos pode potencializar a cicatrização das feridas em 

diferentes parâmetros avaliados, comparativamente ao grupo controle ou a 

aplicação do extrato fitoterápico isolado. Os dois primeiros estudos revelaram que a 

associação da corrente com aplicação tópica de fitoterápicos, com efeitos 

antioxidante e antibactericida, foram mais eficazes sobre a área do tecido recém-

formado, número de fibroblastos, número de vasos sanguíneos neoformados e 
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espessura epitelial. Entretanto, os estudos de Passarini Jr et al. (2012) e Castro et 

al. (2012) revelaram que a associação nem sempre apresentou resultado superior à 

aplicação isolada da microcorrente, mas sempre foi superior a aplicação isolada do 

fitoterápico. 

Apesar de todas essas informações, os mecanismos pelos quais os campos 

elétricos melhoram a cicatrização ainda não estão totalmente esclarecido, o que 

torna difícil fundamentar a utilização de qualquer forma específica de 

eletroestimulação e impede a otimização da sua aplicação como adjuvante ao 

tratamento de feridas (MESSERLI & GRAHAM, 2011). Aliado a isto, seus efeitos e 

sua dosimetria ainda não estão completamente elucidados, sendo os achados 

controversos devido à grande quantidade de equipamentos que se diferenciam nos 

parâmetros a serem aplicados, e a grande diferenciação na configuração destas 

variáveis elétricas (como tempo de aplicação, disposição de eletrodos, frequência e 

intensidade do estímulo). Portanto, faltam estudos científicos que permitam aplicar a 

dose correta e expliquem a complexidade do mecanismo de cura, proporcionado 

pela microcorrente, no processo de reparo tecidual. 

Desta forma, para o alcance destes benefícios terapêuticos, a dosimetria do 

recurso torna-se um ponto crucial e envolve regular os seguintes parâmetros: 

amplitude de corrente, polaridade dos eletrodos, posição dos eletrodos, modo de 

emissão, duração da aplicação, número de aplicações por dia e número de dias por 

semana (BÉLANGER, 2012). Potenciais combinações de variáveis relevantes são 

quase infinitas, sendo uma vasta gama utilizadas tanto in vitro e in vivo, não sendo 

até o momento definido, os parâmetros ideais de estimulação (POLTAWSKI & 

WATSON, 2009; ISSEROFF & DHALE, 2012; GRAEBERT et al., 2014; BARNES et 

al., 2014). 

Acredita-se que diferentes amplitudes podem ser utilizadas, desde que não 

ultrapassem 1000µA e estejam em faixa tolerável ao paciente no local da ferida 

(BÉLANGER, 2012). Cheng et al. (1982), demonstraram que a faixa terapêutica está 

situada entre 10 a 1000µA para pele de ratos, sendo que o maior aumento de 

incorporação de glicina e ácido aminoisobutírico na proteína da pele, em relação ao 

grupo controle, ocorreu na intensidade de 500µA (123% e 90% de aumento, 

respectivamente). Já, o transporte de aminoácido aumentou de 30 a 40% em 

intensidade entre 100 e 500µA, em comparação com o grupo controle e o aumento 

da síntese de proteína pode ser respondido parcialmente pelo incremento na 
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produção de ATP. Porém, não houve alteração no metabolismo de DNA, sugerindo 

que os efeitos sobre a síntese de proteínas ocorre independentemente do efeito no 

processo transcriptacional. Rouabhia et al. (2013) salientaram a importância da dose 

da eletroestimulação, onde intensidade de 200mV/mm em células lesionadas in 

vitro, produziu nível mais elevado de expressão de α–SMA que diferencia 

fibroblastos em miofibroblastos, comparado com 50mV/mm, associado com período 

de exposição mais longa. Balakatounis & Angoules (2008) em estudo de revisão 

sobre o uso de correntes de baixa intensidade na cicatrização de feridas, relataram 

que a faixa entre 200µA a 800µA parece ser eficaz, havendo concordância entre os 

diferentes estudos apenas neste parâmetro, mas não nos demais. 

Seguindo a recomendação do protocolo indicado no manual do equipamento 

utilizado em nosso estudo, Neurodyn Esthetic®, sugere-se que após procedimentos 

cirúrgicos e queimaduras deve ser utilizado aplicação de microcorrente com 

frequência de 100Hz e intensidade em 300µA. Esta intensidade também justifica-se 

pelos resultados de Demir et al. (2004a) que compararam os efeitos da aplicação do 

LASER com a corrente direta (microgalvânica) de 300µA por 30 minutos, durante 10 

dias. Eles mostraram resultados superiores à aplicação da corrente na fase 

inflamatória, constatada pela resolução desta fase, pelo decréscimo no número de 

polimorfonucleares, macrófagos e mastócitos; com aumento do número de 

fibroblastos e hidroxiprolina na fase proliferativa. Jünguer et al. (2008) em estudo 

clínico prospectivo placebo controle duplo cego, com objetivo de verificar a evolução 

terapêutica e o custo-benefício da aplicação de microcorrente em úlceras venosas, 

utilizaram protocolo semelhante ao nosso estudo, com corrente pulsada monofásica, 

porém polarizada, modulada em 128Hz de frequência, intensidade de 300µA, 

durante 30 minutos. Eles concluíram que a estimulação foi capaz de promover 

redução significativa e duradoura da dor, melhorar a perfusão e reduzir (efeito 

apenas marginal) a área da superfície da úlcera, demonstrando ser tratamento 

menos oneroso do que a terapia padrão por compressão e curativos adotada no 

grupo MET placebo pré-intervenção. Outra justificativa para escolha desta 

intensidade, é que segundo Messerli & Graham (2011) existe uma densidade de 

corrente de lesão estimada em 300µA/cm2 no interior da ferida, na tentativa de 

reproduzir valores naturais. 

Como relatado anteriormente, a migração celular é dependente da polaridade 

do eletrodo, sendo recomendada  a estimulação anódica durante a fase inflamatória 
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e catódica na fase proliferativa e de remodelação (BÉLANGER, 2012). Talebi et al. 

(2008) demonstraram que estimulação (microgalvânica) anodal, com 600µA, uma 

vez por dia, três vezes por semana, durante três semanas, em lesões de pele de 

porcos da Índia, proporcionaram diminuição mais rápida da área da superfície da 

ferida e retorno mais rápido do potencial bioelétrico negativo, em comparação à 

estimulação catódica. Entretanto, conforme BÉLANGER (2012), reversão automática 

de polaridade assegura a migração tanto de células negativas (imunitárias) quanto 

positivas (fibroblastos, queratinócitos e células epidérmicas) para a ferida, sendo que 

as duas polaridades parecem induzir a inibição do crescimento dos germes. De fato, 

corroborando com Reid e Zhao (2014) em estudo sobre os mecanismos moleculares 

envolvidos na resposta elétrica da cicatrização de lesões em córnea; talvez a 

presença do sinal elétrico e não a sua polaridade ou direção, seja suficiente para 

promover a cura, explicando porque correntes com reversão automática de 

polaridade e correntes alternadas são capazes de acelerar ainda mais a 

cicatrização. 

Para aplicação da microcorrente, os eletrodos podem ser posicionados 

diretamente sobre a ferida (um eletrodo ativo sobre a ferida e outro dispersivo 

afastado alguns centímetros) ou ao redor da ferida com os dois eletrodos sobre os 

tecidos saudáveis adjacentes às margens da ferida, sem evidências suficientes para 

sua seleção (BÉLANGER, 2012). Diferentes tipos de eletrodos podem ser utilizados 

para sua aplicação, como eletrodos de borracha de silicone impregnados de 

carbono, eletrodos auto-adesivos e eletrodos de canetas, que permitem o 

massageamento do tecido dando dinamicidade à aplicação. Assim, sugere-se a 

utilização de dois eletrodos de silicone carbono acoplados com gel, posicionados 

adjacentes às margens da ferida, de forma estática, com o objetivo de diminuir a 

manipulação da ferida ou contaminação pelo posicionamento sobre a ferida.  

Um grupo de cientistas desenvolveu uma série de estudos (PETROFSKY & 

SCHWAB, 2007; PETROFSKY et al. 2008a; PETROFSKY et al., 2008b) para 

compreender a entrega da corrente bifásica quadrada modulada em 30Hz de 

frequência e 250ms de duração de pulso, por meio de dois eletrodos (não especifica 

o material) posicionados nas bordas da ferida. Os autores concluíram que 

dependendo das condições da ferida (presença de inflamação ou de tecido 

necrótico) pode haver alta resistência à passagem da onda, sendo que as áreas com 

maior fluxo sanguíneo oferecem menor resistência (PETROFSKY & SCHWAB, 
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2007). Desta forma eles investigaram um sistema de entrega multicanais, com 3 

eletrodos (PETROFSKY et al., 2008b) e 4 eletrodos (PETROFSKY et al., 2008a). 

Então constataram, através do aumento do fluxo sanguíneo mensurado nos 

experimentos (3 vezes maior no de 4 eletrodos) e pelo aumento da corrente 

mensurada na superfície da pele e profundamente no músculo quadríceps, que o 

sistema com 4 eletrodos parece ser capaz de proporcionar maior estimulação 

elétrica, tanto na ferida como na pele íntegra. Bélanger (2012) propõe a utilização de 

uma lâmina de papel alumínio sobre uma gaze posicionada em cima da ferida com o 

intuito de transmitir a corrente em toda a área de aplicação, entretanto não 

encontramos estudo que justificasse a sua utilização. 

O modo de emissão de uma microcorrente pode ser contínua ou pulsada, 

sem evidências suficientes para sugerir qual é mais benéfico (BÉLANGER, 2012). 

Balakatounis & Angoules (2008) relatam que corrente direta de baixa intensidade é o 

tipo mais comum utilizado, talvez por ser a mais antiga, enquanto a corrente pulsada 

poderia fornecer menor estimulação, porém sem evidência para suportar esta 

hipótese. Deste modo, os autores propuseram um protocolo de acordo com os 

estudos inclusos para sua revisão, que sugerem estimulação pulsada, com 

frequência de 130Hz, intensidade entre 300µA a 630µA, 30 minutos por dia, 4 a 8 

vezes na semana.  

Quanto aos parâmetros restantes para a definição da dosimetria da 

microcorrente, faltam evidências para determinar a seleção. Sugere-se que a 

aplicação pode variar de 30 a 120 minutos, 1 a 4 aplicações por dia durante 5 a 7 

dias por semana (BÉLANGER, 2012), sendo que tempos acima de 30 minutos 

parecem ser mais eficazes (BALAKATOUNIES & ANGOULES, 2008). Entretanto, 

estudos de uma mesmo laboratório realizados por Mendonça et al. (2009), Gaspi et 

al. (2011),  Passarini Jr. et al (2012) e Castro et al. (2012) citados anteriormente, 

demonstraram que a aplicação de estimulação elétrica em microamperagem, 

sozinha ou combinada com aplicação tópica de fitoterápico, de forma contínua e 

direta (microgalvânica), por apenas 2 minutos e intensidade de 10µA, em lesões 

epiteliais de ratos Wistar, foi eficaz nos parâmetros avaliados, em comparação ao 

controle ou aplicação do extrato fitoterápico isolado. Estes trabalhos dão suporte 

para acreditar que poucos minutos de estimulação diária podem ser suficientes para 

proporcionar efeitos da microcorrente sobre a cicatrização de feridas. 
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Claramente, mais investigações são necessárias para determinar dosimetria 

ideal para permitir ótima taxa de cura (KLOTH, 2014). Portanto, escolhemos a 

dosimetria da microcorrente, seguindo evidências científicas anteriores, mas nossos 

achados devem ser interpretados com cautela, em virtude dos diferentes protocolos 

empregados. 

 

2.4 TERAPIA COMBINADA E CICATRIZAÇÃO 

 

A aplicação de duas modalidades fisioterapêuticas ao mesmo tempo, e no 

mesmo local, é descrita como terapia combinada (ALMEIDA et al.; 2003). As 

combinações mais amplamente usadas são ultrassom com alguma forma de 

corrente estimuladora de nervo e músculo (principalmente a corrente interferencial), 

e geralmente seus benefícios estão associados a diminuição do quadro doloroso 

(RICCI et al., 2010). 

Especificamente, o termo terapia combinada (TC) é implementada pela 

associação de baixas doses de ultrassom (0,5W/cm2) com corrente de baixa e média 

frequência, de forma que o cabeçote transdutor fornece ultrassom e ao mesmo 

tempo, o fluxo de corrente se fecha por meio de eletrodo dispersivo (ALMEIDA et al., 

2003). Sugere-se que além dos benefícios individuais dos dois recursos, que são os 

mesmos das terapias individuais, economiza-se tempo com a aplicação 

concomitante, além da possibilidade de haver efeito amplificador de terapia sobre a 

outra, podendo apresentar maior efetividade (RODRIGUES & FACCI, 2007), com 

maior efetividade para diminuição do quadro doloroso (RICCI et al., 2010). 

Embora este recurso não seja novo, a partir dos anos 90 houve interesse 

renovado por esta modalidade, principalmente para o alívio da dor em paciente com 

fibromialgia (ALMEIDA et al., 2003; ÇITAK-KARAKAYA, 2006;  RODRIGUES & 

FACCI, 2007; RICCI et al., 2010; MORETTI et al., 2012), fazendo com que muitos 

fabricantes produzissem os seus modelos de ultrassom com a disponibilidade da 

terapia combinada (RODRIGUES & FACCI, 2007). Porém, aqui no Brasil, somente 

no ano de 2011 é que uma das empresas brasileiras desenvolveu equipamento que 

possibilita a passagem do ultrassom com a microcorrente, sendo o primeiro 

equipamento a permitir a terapia combinada com esta corrente específica. 

Entretanto, os mecanismos de ação ainda não são totalmente conhecidos e a 
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literatura é escassa sobre os benefícios dessa sinergia. Ainda, até onde sabemos, 

nenhum estudo explorou o seu uso em cicatrização de feridas.  

Almeida et al. (2003) demonstraram que a terapia combinada (corrente 

interferencial pelo cabeçote ultrassônico) foi mais eficaz para reduzir a dor e 

melhorar o sono de pacientes com fibromialgia, do que a aplicação placebo após 12 

sessões em um período de 4 semanas. Os autores sugerem, corroborando com 

Hoogland (1985), que a terapia combinada é mais eficaz do que cada um deles 

separadamente, pois além de permitir a realização de eletrodiagnóstico para busca 

dos pontos dolorosos, fornece analgesia localizada nas áreas dolorosas previamente 

detectadas, individualizando o seu tratamento. 

Çitak-Karakaya et al. (2006) realizaram estudo de coorte prospectivo 

observacional em 20 pacientes com fibromialgia. Eles avaliaram a aplicação da 

terapia combinada (corrente HVPC transmitida pelo cabeçote ultrassônico, durante 

10 minutos) associada à manipulação do tecido conjuntivo em curto prazo (após 20 

sessões de tratamento) e seguimento de um ano. Os resultados revelaram que a 

intensidade da dor, o impacto da fibromialgia nas atividade funcionais e as queixas 

de sono não reparador melhoram após o programa de tratamento, permanecendo 

por no mínimo em média 6 meses após. No entanto, devido ao desenho do estudo,  

é difícil afirmar qual modalidade levou à melhora dos parâmetros avaliados. 

Rodrigues & Facci (2007) demonstraram efeitos mais satisfatórios da terapia 

combinada (corrente interferencial e ultrassom) no tratamento de cervicalgias 

crônicas quando comparado a um grupo submetido às duas aplicações isoladas, 

comprovando a eficácia da técnica na diminuição do quadro álgico e melhora da 

capacidade funcional. 

Moretti et al. (2012) investigaram a diferença da aplicação da terapia 

combinada (corrente interferencial e ultrassom pulsado) uma ou duas vezes por 

semana durante 12 semanas, em pacientes com fibromialgia, sendo o tempo de 

aplicação definido em 2 minutos para cada ponto doloroso definido por 

eletrodiagnóstico. Seus resultados sugeriram que a terapia combinada foi capaz de 

reduzir a dor, melhorar a qualidade de vida e a qualidade do sono, porém sem 

vantagem com o aumento de número de aplicações na semana.  

Nota-se que as literaturas encontradas que tratam deste recurso são 

escassas e superficiais, pois trazem apenas breve descrição do método, não se 

referindo à fundamentação e mecanismos de ação, deixando a falsa impressão de 
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que a modalidade é de pouca importância terapêutica (SALGADO, 1999; 

RODRIGUES & FACCI, 2007; RICCI et al., 2010). Portanto, ainda não há, número 

suficiente de estudos que comprovem os resultados de tais instrumentos 

terapêuticos, principalmente relacionando com a cicatrização de feridas. 

 
2.5  ÓLEO DE PEIXE E CICATRIZAÇÃO 

 

 Os ácidos graxos, principais componentes dos óleos e gorduras, são cadeias 

de hidrocarbonetos (HC) com um grupo carboxila (-COOH) em uma das 

extremidades e um metila (H3C-) na outra. Os ácidos carboxílicos são representados 

pela fórmula R-COOH, onde R é uma cadeia alquil de hidrocarbonetos, geralmente 

não ramificada e com número par de átomos de carbono (FAHY et al., 2005; 

BONATTO, 2008; ELLULU et al., 2015). Os átomos de carbono podem ser 

identificados, a partir do grupo carboxila, por letras gregas ou números, ou a partir 

do carbono mais distante da carboxila pelo sistema de numeração n ou ω (SALA-

VILA; MILES; CALDER, 2008; CALDER, 2011), conforme Figura 9. 

Dependendo do número de átomos de carbono, a extensão da cadeia de 

ácidos graxos pode variar e ser classificado em: cadeia curta (menos de 8 átomos 

de carbono, como o ácido butírico encontrado na manteiga), cadeia média (8 a 14 

carbonos), longa (16 ou mais carbonos) e muito longa (20 ou mais carbonos) 

(SINGER et al., 2009). 

links with alcohol groups, for example those on
glycerol or cholesterol, in turn forming acylglycerols
(e.g. triacylglycerols, phospholipids), and cholesteryl
esters. The most abundant fatty acids have straight
chains of an even number of carbon atoms. Fatty acid
chain lengths vary from 2 to 30 or more and the chain
may contain double bonds. Fatty acids containing double
bonds in the acyl chain are referred to as unsaturated fatty
acids; a fatty acid containing two or more double bonds is
called a polyunsaturated fatty acid or PUFA. Saturated fatty
acids do not contain double bonds in the acyl chain. The
systematic name for a fatty acid is determined simply by
the number of carbons and the number of double bonds in
the acyl chain (Table 1). However, complications arise for
the naming of unsaturated fatty acids. This is because there

are multiple possibilities for the position of double bonds
within the hydrocarbon chain and because each double
bond may be in the cis or trans configuration. Therefore,
when naming an unsaturated fatty acid it is important that
the exact positions of double bonds and their configurations
be clearly identified. Traditionally, the position of double
bonds was identified by naming the carbon number [from
carbon 1 (the carboxyl carbon)] on which each double bond
occurs. Thus, octadecadienoic acid, an 18-carbon fatty acid
with cis double bonds between carbons 9 and 10 and
carbons 12 and 13 is correctly denoted as cis-9, cis-12-
octadecadienoic acid or as cis, cis, 9,12-octadecadienoic
acid. More recently, an alternative shorthand notation for
fatty acids has come into frequent use. This relies upon
identifying the number of carbon atoms in the chain, and
the number of double bonds and their position. Thus,
octadecanoic acid is notated as 18 : 0, indicating that it has
an acyl chain of 18 carbons and does not contain any
double bonds. Unsaturated fatty acids are named simply by
identifying the number of double bonds and the position of
the first double bond counted from the methyl terminus
(with the methyl, or o, carbon as number 1) of the acyl
chain. The way the first double bond is identified is as o-x,
where x is the carbon number on which the double bond
occurs. Therefore cis, cis, 9,12-octadecadienoic acid is also
known as 18 : 2 o-6. The o-x nomenclature is sometimes
referred to as omega x (e.g. 18 : 2 omega 6) or n-x (e.g.
18 : 2n-6). In addition to these nomenclatures, fatty acids
are often described by their common names (Table 1). Figure
1 shows the structure of several 18-carbon fatty acids
indicating the position of the double bonds in the chain
and how this is reflected in their naming. Most common
unsaturated fatty acids contain cis rather than trans double
bonds. Trans double bonds do occur however as intermedi-
ates in the biosynthesis of fatty acids, in ruminant fats (e.g.
cows’ milk), in plant lipids and in some seed oils [3].

There are two principal families of PUFAs, the n-6 (or
omega-6) and the n-3 (or omega-3) families. The simplest

Table 1. Fatty acid nomenclature

Systematic name Trivial name
Shorthand
notation

Octanoic Caprylic 8 : 0
Decanoic Capric 10 : 0
Dodecanoic Lauric 12 : 0
Tetradecanoic Myrsitic 14 : 0
Hexadecanoic Palmitic 16 : 0
Octadecanoic Stearic 18 : 0
cis-9-hexadecenoic Palmitoleic 16 : 1n-7
cis-9-octadecenoic Oleic 18 : 1n-9
cis-9, cis 12-octadecadienoic Linoleic 18 : 2n-6
All cis-9,12,15-octadecatrienoic a-Linolenic 18 : 3n-3
All cis-6,9,12-octadecatrienoic g-Linolenic 18 : 3n-6
All cis-8,11,14-eicosatrienoic Di-homo-g-linolenic 20 : 3n-6
All cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic Arachidonic 20 : 4n-6
All cis-5,8,11,14,

17-eicosapentaenoic
Eicosapentaenoic 20 : 5n-3

All cis-7,10,13,16,
19-docosapentaenoic

Docosapentaenoic 22 : 5n-3

All cis-4,7,10,13,16,
19-docosahexaenoic

Docosahexaenoic 22 : 6n-3

COOH

H C

H C COOH

H C

COOH

Stearic acid (18:0)  

Oleic acid (18:1n–9)

Linoleic acid (18:2n–6)

α-Linolenic acid (18:3n–3) H C COOH

Fig. 1. The structure and naming of selected 18 carbon fatty acids.

!c 2008 The Authors
Journal compilation !c 2008 Blackwell Publishing Ltd, Clinical and Experimental Allergy, 38 : 1432–1450

Fatty acid composition abnormalities in atopic disease 1433

 
FIGURA 9. Estrutura e nomeação de ácidos graxos com 18 carbonos. Nome comercial (Número de 
carbonos das cadeias de hidrocarbonetos ligados ao terminal carboxila (-COOH): número de duplas 
ligações e sistema de numeração n ou ω, identificado a partir do grupo metila - H3C-).  
Fonte: adaptado de SALA-VILA; MILES; CALDER (2008, p. 1433). 
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Quando os ácidos graxos apresentam ligações simples entre carbonos, 

possuem pouca reatividade química e são denominados de saturados. Já os que 

contêm uma ligação (monoinsaturados) ou mais ligações duplas (poli-insaturados), 

possuem maior reatividade, são mais flexíveis e solúveis, e são denominados de 

insaturados (SALA-VILA; MILES; CALDER, 2008; CALDER, 2011). A indústria de 

alimentos criou uma quarta classe, gorduras trans, pela adição de íons de hidrogênio 

para gorduras poli-insaturadas, via processo chamado de hidrogenação, como 

demonstrado na Figura 10 (DeFILIPPIS; SPERLING, 2006).  

Poli%insaturada-

 
FIGURA 10. Classificação das gorduras. EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido 
docosaexaenoico. 
Fonte: adaptado de DeFILIPPIS; SPERLING (2006) e SYDNEY-SMITH (2011). 
 

Dos ácidos graxos poli-insaturados (AGPI), destacam-se dois ácidos 

essenciais que geram duas famílias (figura 11): a família ômega-3 (n-3 ou ω-3) e 

ômega 6 (n-6 ou ω-6). Ambos contêm 18  carbonos  e  sua  designação  ômega  tem 

relação com a posição da primeira dupla ligação, contando a partir  do  grupo  metila 

entre o terceiro e o quarto carbono, sendo ele o ácido parental alfa-linolênico (18:3n-

3; ALA), convertido em ácido eicosapentaenoico (20:5n-3; EPA) e ácido 

docosaexaenoico (22:6n-3; DHA), seus principais representantes. Já os ácidos 

graxos ômega 6 possuem a primeira dupla ligação entre o sexto e o sétimo carbono, 

sendo o ácido linoléico (18:2n-6; LA), o parenteral desta série, que forma o gama-

linolênico (18:3n-6; GLA) que é convertido em ácido araquidônico (20:4n-6; ARA) 

(SALA-VILA; MILES; CALDER, 2008; SIMOPOULOS, 2008; CALDER, 2011). 
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DIETA 
ω-6   Ácido Linoléico 

(LA; 18:2n-6) 
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FIGURA 11. Metabolismo dos ácidos graxos essenciais (AGE) ω-6 e ω-3. 
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FIGURA 11. (continuação) Metabolismo dos ácidos graxos essenciais (AGE) ω-6 e ω-3. Ácido 
linoleico (LA) da família ω-6 é convertido em γ–linolênico (GLA), pela ação da enzima Δ 6 desaturase 
(ativada pela presença de insulina, zinco, magnésio, cálcio, restrição calórica, vitamina C, entre 
outros), que é alongada para formar DGLA (dihomo GLA) que dá origem a prostaglandinas (PGs) da 
série 1. DGLA pode ser convertido em ácido araquidônico (ARA) pela enzima Δ 5 desaturase, 
precursor da série 2 de prostaglandinas (PGs) e tromboxanos (TX) a partir da COX (ciclo-oxigenase), 
além da série 4 de leucotrienos (LTB) a partir da LOX (lipooxigenase). Ácido α-linolênico (ALA) da 
família ω-3 é convertido em ácido eicosapentaenoico (EPA) pela ação preferencial das enzimas Δ 5 e 
Δ 6 desaturase (isso explica a natureza competitiva das duas famílias de AGE). EPA pode ser 
convertido em DHA (ácido docosaexaenoico) e cerca de 30 a 40% pode ser reconvertido em EPA. 
PGs, TX, LTB, resolvinas e lipoxinas (LXs) formadas a partir das interações de óxido nítrico (NO) com 
EPA e DHA são conhecidas por ter ações anti-inflamatórias e antiplaquetárias, e estão envolvidos em 
vários processos fisiológicos e patológicos. Fatores como idade, hiperglicemia, ácidos graxos 
saturados, gorduras trans e colesterol diminuem a atividade das enzimas Δ 5 e Δ 6 desaturase, e 
consequentemente a formação de EPA e DHA. Para que os efeitos benéficos de EPA e ARA 
ocorram, outros cofatores (como ácido fólico, vitamina B12 e C, L-arginina) também devem ser 
fornecidos em quantidade adequadas na dieta. 
Fonte: adaptado de DAS (2008, p.3). 
 

Segundo Calder (2006) e Ellulu et al. (2015) devido à falta das enzimas Δ12 e 

Δ15 dessaturase, LA e ALA não podem ser sintetizados no organismo de 

mamíferos. Contrariamente, YATES et al. (2014) afirmam que os seres humanos 

possuem enzimas para a síntese de LA, porém a taxa de conversão é extremamente 

baixa (1 a 5%), em especial para o DHA.  Ainda, para GORJÃO et al. (2009) a 

conversão é maior em mulheres, possivelmente devido a um efeito da regulação de 

estrogênio. E para GIBSON et al. (2013), a conversão depende da composição do 

ácido graxo e da associação de baixo nível de ingestão total de AGPI na dieta. 

Como AGPI n-6 e n-3 podem ser metabolizados no organismo humano, os 

dois ácidos são de natureza competitiva, podendo interferir no metabolismo do outro 

(DeFILIPPIS; SPERLING, 2006; SIMOPOULOS, 2008). E, pelo fato de possuírem 

papel nos processos metabólicos e imunitários, serem constituintes de membranas 

celulares (LEMMON, 2008; McDANIEL et al., 2011) e atuarem como mensageiros 

em vias de transdução de sinal e processos de reconhecimento molecular 

(WYMANN; SCHNEITER, 2008), são considerados ácidos graxos essenciais (AGE) 

por serem importantes nutrientes para a homeostase e devem, portanto, ser 

fornecidos na dieta (DAS, 2008; YATES et al., 2014). Aumento da ingestão de AGPI 

n-3 na dieta alimentar é recomendada pelos diversos benefícios para a saúde, 

especialmente no papel protetor contra doenças (cardiovasculares, inflamatórias, 

tumorais e neurodegenerativas) (YATES et al., 2014), porém seus efeitos na 

cicatrização ainda não são conclusivos (GUO & DiPIETRO, 2010; COLLINS & 

SULEWSKI, 2011; OLIVEIRA E NUNES-PINHEIRO, 2013; ALEXANDER & SUPP., 

2014; ELLULU et al., 2015).  
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SEITZ et al. (2010) verificaram padrões de reparação da pele, em ratos 

alimentados com dieta rica em gordura saturada, para induzir a síndrome de 

diabetes e obesidade. Os autores comprovaram prolongamento da inflamação da 

ferida pela depleção de macrófagos, do adiamento do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) com angiogênese prejudicada, degradação do fator 

nuclear inibidor IкB, aumento da COX-2 e prejuízo na diferenciação de 

miofibroblastos com consequência funcional na contração da ferida. Esses 

resultados foram confirmados por ZHUANG et al. (2013) em estudo in vitro, 

objetivando investigar o papel de AGPI n-3 na reparação de lesão vascular 

endotelial. EPA e DHA, dissolvidos em DMSO (dimetilsulfóxido) e meio de cultura, 

foram fornecidos à células endoteliais microvasculares humanas e os resultados 

demonstraram que estes ácidos possuem efeito anti-angiogênico, parcialmente 

atribuído pela supressão da VEGF, com consequente diminuição no reparo vascular. 

Isso parece ser  benéfico em doenças angiogênicas (câncer, inflamação crônica e 

retinopatia diabética), mas pode ter efeitos colaterais em pacientes submetidos à 

terapia de revascularização. Entretanto, os autores relatam que o estudo utilizou 

dose elevada, em comparação com outros, que obtiveram sucesso. 

Portanto, para que os ácidos graxos poli-insaturados possam proporcionar 

efeitos benéficos na saúde humana é necessário alimentação equilibrada. 

Atualmente, devido a grande quantidade de alimentos processados e a 

hidrogenação dos óleos vegetais, nossa dieta é abundante em ômega-6 e contêm 

baixa concentração de ômega-3 (McDANIEL et al.; 2011). A proporção de ingestão 

de ômega-6/ômega-3 estimada na dieta ocidental moderna é de 20:1, totalmente 

diferente com a de nossos antepassados que alimentavam-se com dieta mais rica 

em ômega-3 na proporção de 1-2:1 (DeFILIPPIS & SPERLING, 2006). Esta 

mudança na dieta parece estar relacionada à redução do consumo de peixes. 

Segundo o Institute of Medicine (2002) a razão entre n-6:n-3 é considerada 

satisfatória se ingerida na proporção de 5:1 a 10:1, ou 4:1, conforme SIMOPOULOS 

(2008).  

Tendo em vista a importância dos AGPI n-3 no metabolismo celular, na 

manutenção da função e integridade das membranas celulares, na síntese de 

precursores dos eicosanoides (leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanas e 

lipoxinas) que participam da regulação de vários processos fisiológicos (regulação 

da pressão sanguínea, dilatação vascular, lipólise, regulação das respostas 
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imunológicas e do sistema nervoso central, anti-inflamatório e anti-agregante 

plaquetário) (DAS, 2008; DeFILIPPIS & SPERLING, 2006), o aumento da sua 

ingestão pela população pode representar alternativa poderosa para prevenção de 

doenças cardiovasculares e inflamatórias (SIMOPOULOS, 2008).  

Quantidade crescente de evidências apoiam os benefícios dos AGPI n-3 no 

leite humano e como aditivos para fórmula infantis (ARAB-TEHRANY et al., 2012). 

Myles et al. (2014) demonstraram que filhotes de camundongos que receberam dieta 

parenteral rica em AGPI n-3, foram protegidos frente à um modelo de processo 

inflamatório. Entretanto, mais estudos são necessários para identificar a dose-

resposta ideal (ALEXANDER & SUPP, 2014) e se há interações entre fatores 

genéticos e ambientais que podem interferir na ação dos AGPI n-3 (YATES et al., 

2014).  

As recomendações típicas “são para ingestão mínima de 0,2-0,65g/dia para a 

saúde geral, 1g/dia para prevenção secundária do infarto do miocárdio e 2 a 4g/dia 

para redução de triacilgliceróis no sangue”  (CALDER & YAKOOB, 2009, p.270). 

Ellulu et al. (2015) relatam que foi fixado o valor máximo de ingestão em 2g/dia, 

devido a comprovação experimental que altos índices de suplementação podem 

aumentar a peroxidação lipídica e reduzir a produção de citocinas. Para tanto, 

devido ao baixo consumo destes ácidos graxos na dieta via fontes naturais (como 

frutos do mar, especialmente peixes gordurosos e mariscos), o enriquecimento de 

alimentos funcionais e a ingestão de cápsulas de óleo de peixe tornaram-se 

alternativas atraentes para que a população possa alcançar estas recomendações.  

No Brasil, para suprir essa necessidade, em virtude do baixo consumo de 

alimentos ricos em ômega-3,  EPA e DHA podem ser encontrados em determinadas 

margarinas, leite e ovos, porém, em menor concentração que àqueles ofertados via 

suplementos alimentares encapsulados. Óleo de peixe encapsulado, obtido a partir 

da carne oleosa de peixes ou fígados de peixes magros, possui em sua composição 

grande quantidade de ácidos graxos ômega-3 de cadeia longa, como DHA e EPA. 

Suplementação com cápsulas de óleo de peixe permite incorporação de EPA e 

DHA, na forma de transporte (lipídios circulantes), de forma funcional (células e 

tecidos) e em poços de armazenamento (tecido adiposo). Portanto, o consumo de 

uma cápsula de óleo de peixe (1g) por dia permite que muitos consumidores 

satisfaçam as recomendações mais conservadoras, uma vez que a maioria das 
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cápsulas fornecem 0,3g a 0,5 de EPA + DHA por dia (SURETTE, 2008; SALA-VILA 

et al., 2008; CALDER & YAKOOB, 2009; CALDER, 2011).  

Evidências demonstram que o uso terapêutico do precursor de EPA e DHA, o 

ácido α–linolênico, não parece exercer efeitos anti-inflamatórios em doses viáveis. 

No entanto, informações sobre os potenciais anti-inflamatórios da relação EPA:DHA 

são escassos, e várias configurações podem ser utilizadas (CALDER, 2006). A 

maioria das cápsulas possui concentração de EPA e DHA de 2:1, e conforme 

GORJÃO et al. (2009) diferenças marcantes entre os efeitos proporcionados pelos 

dois diferentes tipos de ácidos ainda precisam ser exploradas e indicam uma 

simplificação excessiva em generalizar os efeitos de AGPI n-3 sobre a função 

celular.  

 Entretanto, a fabricação de cápsulas de óleo de peixe não é regulamentada 

pela FDA, e possivelmente, cada marca contém quantidades diferente de EPA e 

DHA (COLLINS & SULEWSKI, 2011). Estudo recente (ALBERT et al., 2015) avaliou 

a qualidade de óleo de peixe encapsulado e revelou que a maioria contêm 

concentrações menores de AGPI n-3 que a indicada pelo rótulo do produto, além de 

exceder os índices de oxidação, revelando que apenas 8% deles atendeu as 

recomendações internacionais. Como métodos diferenciados para encapsulação 

podem interferir na oxidação do óleo, maléfico para consumo, recomenda-se o uso 

concomitante de vitamina E que é antioxidante lipofílico que protege AGPI contra 

peroxidação (ARAB-TEHRANY, 2012). Acrescido a estes fatores, cápsulas de óleo 

de peixe também possuem outros tipos de ácidos graxos, como ácido palmítico 

(16:0), ácido palmitoléico (16:1ω-7) e alguma concentração de ácido araquidônico 

(20:4ω-6) (CALDER & YAKOOB, 2009), em especial quando obtido do fígado de 

peixe.  

É possível que exista uma linha tênue de interação entre os mecanismos de 

ω-3 e ω-6, pois ambos interagem de tal forma que potencializam ou inibem o 

metabolismo do outro (DAS, 2008), sendo de natureza competitiva (DeFILIPPIS; 

SPERLING, 2006; SIMOPOULOS, 2008). Estudo recente (RODRIGUES et al., 2012) 

investigou o efeito da administração oral de ácido linoléico (AGPI n-6) e oleico (AGPI 

n-9) em modelo de ferida excisional em ratos Wistar. Os autores sugeriram que 

AGPI n-6 aumenta a infiltração de células inflamatórias uma hora após a lesão, com 

produção precoce de citocinas, peróxido de hidrogênio e ativação de fatores de 

transcrição, seguida de sua diminuição e ativação do NFκB, acompanhadas de 
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oclusão da ferida em menor tempo. Assim, AGPI n-6 acelerou a fase inflamatória da 

cicatrização, seguida da fase de resolução. Resultados anteriores semelhantes 

foram encontrados, pelo mesmo grupo de pesquisadores, na atividade de neutrófilos 

(RODRIGUES et al., 2010) e macrófagos (MAGDALAN et al., 2012) da cavidade 

peritoneal, com influência sobre sua função, isto é, AGPI n-6 diminuiu a produção de 

IL-1β, IL-6, IL-10 e VEGF como principais resultados. No entanto, manteve 

inalterada a produção de ânion superóxido, peróxido de hidrogênio, nitrito, TNF-α, 

prostaglandina da série 2 e leucotrieno da série 4. Assim, para os autores, é tentador 

sugerir que AGPI n-6 possa ser usado para o tratamento de cicatrização de feridas, 

contrariando a maioria das pesquisas que estuda o AGPI n-3 para este fim.  

Estudo elegante, desenvolvido recentemente por TANG et al. (2012), 

evidenciou que diferentes formas moleculares de ácidos graxos ômega-3 disponíveis 

em produtos de óleo de peixe, contribuem de maneira distinta no metabolismo 

lipídico de camundongos. Quatro formas diferentes de dieta foram preparadas, com 

razão EPA:DHA semelhantes, ajustadas por suplementação de óleo de peixe, mas 

com concentrações diferentes, contendo: trigliceróis (TG), fosfolipídios purificados 

(PL), ésteres etílicos (EE) ou ácidos graxos livres (FFA). Os resultados apontaram 

biodisponibilidade maior de DHA por fosfolipídios purificados provavelmente por sua 

característica anfifílica (solúvel em água) que podem influenciar a composição da 

gotícula de gordura, facilitando sua ligação com enzimas hidrolizantes e, portanto, a 

digestão. Os autores também sugeriram que não só a forma química, mas a co-

ingestão de gorduras, pode afetar a biodisponibilidade do ômega-3 do óleo de peixe. 

Portanto, a qualidade do óleo deve ser levada em consideração para ser 

incorporada na dieta.  

Além da qualidade do produto, a incorporação de EPA e DHA nas diferentes 

formas no organismo humano é dose-dependente, seguindo padrão cinético 

característico; sendo maior, quando seu consumo é maior, e geralmente ocorre de 

forma linear (CALDER & YAKOOB, 2009). Contrariamente a esta afirmação, estudo 

de KATAN et al. (1997) para verificar a dose-resposta da incorporação de ômega-3, 

em indivíduos idosos do sexo masculino suplementados por mais de 12 meses, 

mostrou que a incorporação em diferentes formas de apresentação ocorre em taxas 

diferentes (ou seja, com eficiências diferentes) e pode não estar relacionada à 

ingestão de forma estritamente linear. Para os autores, a incorporação de EPA e 

DHA em ésteres de colesterol do soro ocorre de forma máxima após 30 dias do 
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início da suplementação, já a incorporação máxima nos eritrócitos não ocorre até 

que seu uso alcance 56 a 182 dias.  

Estudos realizados nas três últimas décadas estabeleceram papéis de 

destaque da biologia e sinalização de moléculas lipídicas na regulação da 

cicatrização de feridas, apesar de ser melhor explorado em outros contextos, como o 

câncer. Os lipídios regulam a hemostasia, o início e a resolução de células 

inflamatórias, migração e proliferação de fibroblastos, angiogênese, epitelização e 

remodelação de colágeno. Acredita-se, atualmente, que os lipídios já possam ser 

utilizados como biomarcadores precoces na identificação de processo de cura 

desregulado, permitindo o uso de intervenções precoces, como a tentativa de 

melhorar a razão AGPI n-6/n-3 nas membranas celulares. Para isso, a ciência 

avança em busca de métodos que possam desvendar os eventos na sinalização 

lipídica durante o processo de cicatrização (WIJESINGHE & CHALFANT, 2013). 

É fato que ácidos graxos desenvolvem diferentes papéis na estrutura e função 

celular. Eles podem ser esterificados em fosfolipídios de membranas, proporcionar 

armazenamento de energia em triacilglicerol, ser incorporados em moléculas de 

adesão, como o diacilglicerol, e ainda oxidados para a produção de ATP (GORJÃO 

et al., 2006). Mecanismos moleculares de ação, decorrentes de concentrações 

suficientes de incorporação de EPA e DHA, ainda não estão totalmente esclarecidos 

(CALDER, 2006; BONATTO, 2008; CALDER, 2011). Podem ser aventadas três 

hipóteses agindo via superfície celular e receptores/sensores intracelulares que 

controlam os padrões de sinalização celular e expressão de genes inflamatórios 

(CALDER & YAKOOB, 2009; CHAPKIN et al., 2009; CALDER, 2011). 

A primeira é decorrente do metabolismo de eicosanoides pela 

incorporação de EPA e DHA, que são lipídeos biologicamente ativos, mediadores 

da inflamação, formados a partir dos fosfolipídios das membranas celulares 

(CALDER & YAKOOB, 2009). Como a proporção de AGPI n-6 é maior nos 

fosfolipídios da membrana celular, proveniente por exemplo, de dieta ocidental 

característica (CALDER, 2011), ARA é o principal substrato para a síntese de 

eicosanoides (CALDER, 2009). A ação anti-inflamatória dos AGPI n-3 é devido a sua 

natureza competitiva com o ácido araquidônico (ARA). EPA e DHA geram 

eicosanoides de séries com menor potencial inflamatório, como  prostaglandinas 

(PG3) e tromboxanos (TX3) a partir da ciclo-oxigenase - COX e leucotrienos (LT5) a 

partir da lipoxigenases - LOX5 e ácidos hidroxieicosatetraenóicos - HETEs 
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(CALDER, 2006; SERHAN et al., 2008), comparativamente ao ARA que gera 

eicosanoides pró-inflamatórios (PG2 e TX2 a partir da COX-2 e LT4) (SALA-VILAS et 

al., 2008; McDANIEL et al., 2011; PATTERSON et al., 2012). Isso acontece, pois 

com a maior disponibilidade de n-3 a síntese de PG e TXA da série 2 e LT da série 4 

diminuem, sendo substituída pela síntese de PG e TX da série 3 e LT da série 5. As 

PG, TX e LT das séries 3 e 5 são mediadores inflamatórios menos potentes, 

podendo modular a resposta inflamatória exacerbada (ANDRADE et al., 2007). Por 

exemplo, leucotrieno da série 5 derivado do EPA é de 10 a 30 vezes menos potente 

como quimioatrator de neutrófilos do que leucotrienos da série 4 derivados do ARA 

(YATES et al. 2014).  

Sendo assim o consumo exclusivo e constante de gorduras, contendo 

grandes quantidades de n-6, pode resultar em produção excessiva de eicosanoides 

da série LT4, PG2 e TX2, levando ao aumento da agregação plaquetária e 

vasoconstrição, com características pró-inflamatórias. Em organismo sadio, 

quantidades extremamente baixas de eicosanoides são produzidas, enquanto que 

em tecidos alterados e em condições patológicas, grandes quantidades são 

sintetizadas, como em inflamações, artrites, hemorragias, lesões vasculares e 

oncogêneses (SIMOPOULOS, 2008). O LT4 é potente quimiotáxico, pois pela 

interação com receptores de superfície dos leucócitos polimorfonucleares, pode 

induzir adesão leucocitária, gerar ânion superóxido e degranular neutrófilos (ZIBOH 

et al., 2002). Já o TX2, formado pela ação da ciclo-oxigenase (COX), é 

vasoconstritor potente e indutor da agregação plaquetária (DAS, 2008). De fato, 

alguns estudos ressaltam a importância do papel da COX-2 e da LOX na geração 

temporal de mediadores inflamatórios (SCHWAB et al., 2007; GRONERT, 2008).  

Aliado a isto, as lipoxinas A4 e leucotrienos B4 derivados de AGPI n-6 inibem 

a diapedese de neutrófilos em áreas inflamadas (Figura 12), via receptor acoplado à 

proteína G e, mobiliza Ca2+ que induz a mudanças na fosforilação de proteínas do 

citoesqueleto, reduzindo a atividade de neutrófilos (SERHAN et al., 2008). Isso 

indica que AGPI n-6, um dos principais componentes lipídicos das células 

epidermais, de alguma forma, também contribuem para a cicatrização de feridas e 

proteção epitelial. ZIBOH et al. (2002) relata que a pele apresenta metabolismo 

altamente ativado por AGPI e que há boas evidências para indicar que AGPI n-6 

contribuem para a manutenção da barreira epidérmica e modula a atividade da 
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proteína C quinase (PKC), a qual está associada com a hiperproliferação epidérmica 

ou diferenciação. 

 
FIGURA 12. Esquema dos papéis da lipoxina e resolvina E1, sendo ALX: receptor para lipoxina A4; 
VEGFR: receptor para fator de crescimento endotelial vascular; HUVEC: células endoteliais da veia 
umbilical humana; PDGFR: receptor de fator de crescimento derivado de plaquetas; CTGFR: receptor 
de crescimento de tecido conectivo; BLTI: receptor de leucotrieno B4; ChemR23: receptor de 
quimiocina. 
FONTE: BONATTO, 2008, p. 20 (adaptado de SERHAN; CHIANG; Van DYKE, 2008, p.354) 

 

Apesar de corroborar com esta afirmativa de AGPI n-3 metabolizarem 

eicosanoides com menor potencial inflamatório, CALDER (2009) relata ser 

simplificação excessiva, uma vez que recentemente foi reconhecido que: (a) PG3 

muitas vezes, mas nem sempre, tem ação com potência mais baixa do que PG2 

produzidos a partir de ARA;  (b) PG2 tem efeito pró e anti-inflamatório uma vez que 

inibe a produção de citocinas inflamatórias clássicas por monócitos e macrófagos 

(IL-1β e TNF-α); (c) PG2 inibe a produção de leucotrienos inflamatórios e induz  

síntese de lipoxina A4 que é anti-inflamatório, e (d) ainda (CALDER, 2011), em 

#
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alguns casos, eicosanoides derivados de ARA e EPA parecem comportar-se com 

potência similar, como por exemplo, inibindo o TNF-α. Outro exemplo é que foi 

demonstrado recentemente que a aplicação tópica de PG2 reduziu significativamente 

a área da superfície de lesão epitelial em ratos, comparado a aplicação tópica de 

PBS como controle (LI et al., 2012). 

McDANIEL et al. (2011) estudaram a suplementação oral de óleo de peixe 

rico em EPA e DHA, em modelo de ferida aguda em adultos jovens e saudáveis, 

objetivando verificar alterações no metabolismo de eicosanoides e a presença de 

polimorfonucleares no microambiente da lesão. Seus resultados mostraram que 

AGPI n-3 não apresentaram diferenças significativas na produção de PG e TX em 

relação ao grupo placebo, porém apresentaram concentrações significativamente 

maiores de metabólitos nas vias de LOX e COX no plasma sanguíneo e 

concentrações significativamente menores de 9-HODE e 15-HETE, no fluido da 

ferida. Sugere-se que esses mediadores estão associados com a regulação da 

inflamação, por exemplo, 9-HODE produto comum do metabolismo de AGPI n-6 é 

considerado pró-inflamatório por induzir resposta quimiotáxica para macrófagos e 

diminuir linfócitos, na presença de condições oxidativas no ambiente da ferida, 

enquanto 15-HETE tem efeito antiproliferativo e anti-inflamatório (KENDALL & 

NICOLAOU, 2013). Este achado corroborou com menor média da área de superfície 

total da ferida no 5o dia, indicando maior reepitelização. 

Discussão recente (SIVAMANI, 2014) aventou a importância dos 

eicosanoides produzidos endogenamente na cicatrização de feridas por modularem 

a proliferação e migração de queratinócitos, essenciais para a formação de barreira 

da epiderme.  Entretanto, as vias de geração de eicosanoides a partir de COX, LOX 

e HETEs, e sua influência sobre a migração e proliferação de queratinócitos, 

necessitam de melhores esclarecimentos.  

Reforçando ainda mais o efeito potencial terapêutico na resolução do 

processo inflamatório, decorrente da produção de eicosanoides, incorporação de 

EPA e DHA também dão origem a mediadores anti-inflamatórios (Figura 13), 

denominados de mediadores especializados pró-resolução (SPM – Specialized pro-

resolving mediators): lipoxinas, resolvinas, protetinas e maresinas (CALDER, 2006; 

SERHAN et al., 2008; LU et al., 2010; McDANIEL et al., 2011; SERHAN, 2014; 

YATES et al., 2014) e sua biossíntese e esteroquímica pode ser melhor 

compreendida em recentes publicações (SERHAN et al., 2015a; SERHAN et al., 
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2015b). Essas substâncias fornecem sinais potentes que seletivamente interrompem 

a infiltração de neutrófilos para os tecidos inflamados, reduzem os sinais flogísticos 

da inflamação gerados principalmente pelos monócitos, ativam a eferocitose 

(fagocitose de células apoptóticas não infectadas, detritos e micróbios) por 

macrófagos e estimulam a expressão de moléculas envolvidas na defesa 

antimicrobiana, permitindo o retorno à homeostase do local inflamado (BONATTO, 

2008; SERHAN et al., 2008; SERHAN et al., 2015a; SERHAN et al., 2015b). SPM 

contra-regulam mediadores químicos pró-inflamatórios (eicosanoides, citocinas, 

quimiocinas e adipocinas), determinando um processo autolimitado da magnitude e 

duração da inflamação, estimulando a cicatrização e reparo de tecidos (SERHAN, 

2014; YATES et al., 2014; SERHAN et al., 2015a; SERHAN et al., 2015b).  

become apparent that endogenous stop signals are critical at early
checkpoints within the temporal events of inflammation [20–22].
In this context, lipid mediators are of considerable interest. The
arachidonic acid-derived prostaglandins and leukotrienes are potent
pro-inflammatory mediators [23], whereas the lipoxins, biosynthesized
from arachidonic acid, are potent anti-inflammatory and proresolving
molecules (for reviews see [24, 25, 26]). During the course of inflamma-
tion, arachidonate-derived eicosanoids switch from prostaglandins and
leukotrienes within inflammatory exudates to lipoxins that in turn stop
the recruitment of neutrophils to the site. This switch in eicosanoid pro-
files and biosynthesis is driven, in part, by cyclooxygenase-derived
prostaglandin E2 and prostaglandinD2,which instruct the transcription-
al regulation of enzymes involved in lipoxin biosynthesis [22]. Hence,
the appearance of lipoxins within inflammatory exudates is concomi-
tant with self-limited, or also described in the literature as spontaneous,
resolution of inflammation [22], and these chemical mediators are
non-phlogistic stimulators of monocyte recruitment and macrophage
phagocytosis of apoptotic PMN [27,28].

Further studies on the endogenousmechanismsof anti-inflammation
using a murine model of self-limited resolution demonstrated, for the
first time, that resolution is an active biochemical process that involves
the generation of specific new families of mediators [for recent reviews,
see refs. [29,30]. During self-limited resolution, cell–cell interactions and
transcellular biosynthesis lead to the production of these new families of
potent bioactive lipid mediators from ω−3 essential fatty acid precur-
sors and were termed resolvins (resolution phase interaction products
derived from DHA, EPA and n−3 DPA) and protectins (docosatrienes
derived from DHA) [9,10,13,31,32]. These novel di- and trihydroxy-
containing products from n−3 essential fatty acids are biosynthesized
by previously unrecognized enzymatic pathways that include resolvins,
protectins andmaresins. Specific members of each family display potent
anti-inflammatory, immunoregulatory and pro-resolving actions in vitro
and in vivo in murine models of inflammatory diseases [9,10,13] (see
Fig. 1).

The omega-3 polyunsaturated fatty acids were assigned, in 1929,
essential roles because their exclusion from the diet gave rise to a new
form of deficiency disease [33]. Many more recent reports document
the importance of fish oil (omega-3) fatty acids EPA and DHA in
human diseases associated with uncontrolled tissue inflammation.
In particular, omega-3 DHA and EPA are protective in inflammatory
bowel disease and colitis [34], cardiovascular disease [35–38], and
Alzheimer's disease [39]. However, the cellular and molecular mecha-
nisms responsible for these now well-documented beneficial actions
of omega-3 fatty acids remain an important challenge and public health
concern, given the widespread use of n−3 supplements and the many
diseases characterized by excessive inflammation. DHA is enriched in

neural tissues, where it appears to play functional, not just structural
roles [4,40]. Along these lines, results from earlier studies indicated
that DHAwas enzymatically converted to products coined docosanoids,
whose structures were unknown at the time, that might be linked to
retinal protection [41] and potentially neuronal function [42]. The com-
plete structures of those molecules and functions were not established.

Human whole blood, isolated leukocytes, and glial cells each en-
zymatically convert DHA to 17S-hydroxy-containing docosatrienes
(dihydroxy products) and 17S-series resolvins [9,13]. The new
10,17S-docosatriene series displayed potent anti-inflammatory
actions that included reducing or limiting further PMN numbers in
exudates in vivo (the cessation process in resolution of inflammation
[15]), and down regulating production of proinflammatory lipid medi-
ators and cytokines by glial cells in vitro [13]. During the resolution
phase of peritonitis, unesterified DHA levels increase and 10,17S-
docosatriene is generated within the resolving exudates, where it
appears to promote catabasis (the return from disease, cf. refs. [8,43]),
namely the return to homeostasis, by shortening the resolution interval
[9,43]. This novel DHA-derived 10,17S-docosatriene was next also
found to be produced in vivo during strokes in murine tissues, studies
in collaboration with Nicolas Bazan and colleagues, and limited the
entry of leukocytes into the area of neural damage in the brain, thus
reducing the magnitude of tissue injury [44]. Also, in collaboration
with Bazan and colleagues, we found that this 10,17S-docosatriene is
neuroprotective in retinal pigmented cells and introduced the term
neuroprotectin D1 for this potent DHA product [14], a member of the
protectin family of mediators [9,31] that accumulates in the ipsilateral
hemisphere of the brain following focal ischemia [45].

NPD1 is formed from DHA in cornea in a lipoxygenase-dependent
fashion to protect from thermal injury as well as promote wound
healing [46]. Importantly, neuroprotectin D1, resolvin D1, and resolvin
D5 are produced by trout brain cells from endogenous DHA, suggesting
that the structures of theseDHA-derived localmediators are highly con-
served from fish to humans [47]. Together, these results underscored
the need to establish the complete stereochemistry of endogenous
biologically active 10,17S-docosatriene, namely the configuration of
the conjugated double-bond system and chirality of the carbon-10 posi-
tion alcohol in the potent bioactive molecule. In recognition of its wide
scope of formation and actions, protectin D1 (PD1) is used to denote the
structure of this chemicalmediator and the prefix neuro before protectin
D1 notes its neural system origins (i.e. retina, brain) and addresses func-
tional role [46–50].

The chemical signals andmediators produced bymacrophages are of
wide interest, because macrophages play key roles in innate host re-
sponses and local inflammation [51,52], aswell as in neovascularization,
resolution of inflammation, and wound healing [51,53,54]. Along these

Fig. 1. Specialized pro-resolving lipid mediator families biosynthesized from their parent polyunsaturated fatty acids. Resolving exudates utilize essential fatty acids such as DHA to form
several structurally distinct groups of specialized pro-resolving mediators that promote clearance and resolution.
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FIGURA 13. Mediadores especializados pró-resolução (SPM) biossintetizados a partir de seus ácidos 
graxos poli-insaturados. Prostaglandinas e leucotrienos derivados do ARA são potentes mediadores 
pró-inflamatórios, ao passo que as lipoxinas são anti-inflamatórias e consideradas moléculas pró-
resolução. Resolvinas da série E são derivadas do EPA. Resolvinas da série D, protetinas e 
maresinas são derivadas do DHA com potente ação anti-inflamatória, imunorreguladora e pró-
resolução. Portanto, mediadores especializados proresolução evocam os sinais cardinais da 
resolução, ou seja, a) limita o recrutamento de neutrófilos; b) promove a eliminação de macrófagos e 
detritos de bactérias; c) estimulam o reparo de tecidos e; d) reduzem a dor.  
FONTE: adaptado de SERHAN et al., 2015b, p.398. 
 

 
SCHAWB et al. (2007) estudaram o papel destes mediadores em modelo de 

peritonite de camundongos e concluíram que  resolvinas (derivadas de EPA) e 

protetinas (derivadas de DHA) promovem a remoção dos fagócitos durante a 

inflamação aguda pela infiltração de leucócitos de forma regular, aumento da 

capacidade fagocítica de macrófagos e apoptose de neutrófilos, orquestrando o 
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retorno do tecido à homeostase, resgatando déficits da resolução por manter vias 

biossintéticas da COX e LOX, demonstrando sua potente ação na resolução da 

inflamação aguda.  

De fato, feridas crônicas envolvem atividade excessiva de leucócitos 

polimorfonucleares (PMN) no microambiente da ferida (GRONERT, 2008; 

McDANIEL et al., 2011). A ingestão de AGPI n-3 aumenta a formação de 

prostaciclinas, adicionando a prostaglandina trienóica I3 (PGI3) à I2 (PGI2), que 

continua inalterada ou é aumentada; e facilita a produção ou a liberação de (NO) 

óxido nítrico, vasodilatador e promotor de angiogênese (JIA & TUREK, 2005; 

MATESANZ et al., 2010). Além de seus efeitos anti-inflamatórios proporcionados 

pela menor produção de eicosanoides pró-inflamatórias, atualmente, algumas 

pesquisas relatam que em ratos obesos, pode haver esgotamento dos macrófagos 

em locais de lesão acentuada que não permitem a melhoria do reparo do tecido 

(SEITZ et al., 2010). 

A segunda hipótese sobre a incorporação de EPA e DHA em mamíferos, 

decorre de efeitos na sinalização celular por ativação do fator de transcrição, que 

incluem o fator nuclear kappa-B (NFκB) e o receptor ativado de proliferação de 

peroxissomos (PPAR – peroxisome proliferator activate receptor), ocasionando 

modificação na expressão gênica. AGPI n-3 inibe diretamente a expressão de NFκB 

pela fosforilação de IκB e é ativador mais potentes de PPARα em comparação ao 

AGPI n-6, que indiretamente inibe a expressão de NFκB e aumenta a oxidação 

lipídica com maior produção de NO. A inibição de NFκB induz a menor expressão de 

citocinas inflamatórias (como IL-1, IL-6 e TNF-α), moléculas de adesão, COX-2 e 

menor biossíntese lipídica (SCHMITZ & ECKER, 2008; CALDER, 2011; 

PATTERSON et al., 2012; YATES et al., 2014). 

A diminuição da interação dos neutrófilos com o endotélio vascular pode ser 

justificada pela modulação da expressão de moléculas de adesão, tais como 

selectinas e VCAM-1 (molécula de adesão célula-vasculatura 1), conseguido pela 

modulação das vias de sinalização associadas com o fator de transcrição nuclear кB 

(NF-кB), que diminuem a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Ainda, monócitos 

com membranas enriquecidas com AGIP n-3 produzem quantidades reduzidas de 

citocinas (proteínas semelhantes a hormônios que permitem comunicação entre a 

célula e o ambiente externo), tais como TNF-α e IL-1β, que agem aumentando a 
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resposta inflamatória (CALDER, 2006; SURETTE, 2008, PEQUITO, 2009; GORJÃO 

et al., 2009).  

Portanto, é provável que estas duas hipóteses sobre o papel imunomodulador 

dos AGPI n-3 na resposta imunitária e inflamatória, descritas anteriormente, sejam 

decorrentes, principalmente, da sua incorporação à membrana celular (CALDER, 

2011). Assim, a terceira hipótese relaciona-se a influência dos AGPI sobre as 

propriedades físicas das membranas celulares. A estrutura da membrana é um 

complexo de diversas substâncias, dentre elas mais de 1500 diferentes tipos de 

lipídios e uma centena de proteínas, e por isso, a compreensão dos seus 

mecanismos moleculares ainda não foram totalmente esclarecidos (WASSAL & 

STILLWELL, 2009). Para estes pesquisadores, a estrutura da membrana não é mais 

vista como mistura de lipídios e proteínas de forma homogênea. Evolutivamente, 

podemos afirmar que a membrana, composta por bicamada lipídica é um mosaico 

de domínios/arranjos heterogêneos, de tamanhos e espessuras diversificadas, 

compostos por diferentes estruturas com diferentes propriedades físico-químicas. 

Sabe-se que AGPI são componentes de fosfolipídios presentes em todas as 

membranas das células, portanto, fundamentais para homeostase, hidratação e 

barreira cutânea (OLIVEIRA & NUNES-PINHEIRO, 2013). Fosfolipídios de 

membranas são substratos para a geração de segundos mensageiros e para 

liberação de AGPI no ambiente intracelular que atuam como moléculas de 

sinalização e para biossíntese de mediadores lipídeos especializados envolvidos na 

regulação celular, incluindo os aspectos da inflamação. AGPI incorporam-se à 

membrana celular, causando desorganização dos domínios (GORJÃO et al., 2009). 

Domínios são arranjos dinâmicos da membrana celular, com propriedades 

diferenciadas em tamanho, estabilidade, composição lipídica e de proteínas, bem 

como, com funções diferenciadas (WASSAL & STILLWELL, 2009). Alguns domínios 

são microscópicos e bem definidos por serem estáveis, enquanto a maioria é mal 

compreendido e menos estável, como os microdomínios denominados, cavéolas, 

rafts e não-rafts. Cavéolas são pequenas invaginações na membrana, enriquecidas 

com a proteína estrutural caveolina-1, presentes principalmente na membrana 

mitocondrial, com várias funções como endocitose, transporte de colesterol e 

transdução de sinal (MA et al., 2004). Rafts são microdomínios heterógenos da 

membrana e organelas intracelulares (como o Complexo de Golgi), enriquecidos em 

colesterol, esfingolipídios e cadeias de carbono saturadas que servem de plataforma 
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para as proteínas de sinalização (SHAIKH, 2012), com funções para a ativação de 

células T, transdução de sinais e o transporte de lipídios e proteínas (TURK & 

CHAPKIN, 2013).  

Primeiramente, ressalta-se a incorporação de AGPI n-6 em especial, nas 

células imunitárias (neutrófilos, macrófagos e linfócitos) que são tipicamente ricas 

em ácido araquidônico, provavelmente devido a dieta ocidental possuir maior 

quantidade de AGPI n-6 do que n-3 (CALDER, 2011). AGPI n-6 são os ácidos 

graxos mais abundantes da epiderme (aproximadamente 12% dos ácidos graxos 

totais epidérmicos, seguido de 3% de ARA e 1 a 2% de EPA e DHA em conjunto) e 

desempenha papel fundamental como precursor de ceramidas, principal 

componente lipídico da matriz extracelular que forma a barreira permeável do estrato 

córneo, sendo que sua defesa é alterada quando as concentrações de lipídios estão 

reduzidos, associando por exemplo, ao aparecimento de dermatite atópica 

(McCUSKER & GRANT-KELS, 2011; KENDALL & NICOLAOU, 2013). De fato, os 

ácidos graxos são entregues às proteínas de transporte presentes nos 

queratinócitos, sendo estas mais seletivas aos ácidos graxos poli-insaturados do que 

monoinsaturados. Assim, quando AGPI são deficientes, ácido oléico 

(monoinsaturado) é incorporado, resultando em alteração da permeabilidade da 

membrana; além de produzir menor quantidade de ω–hidroceramida, que é 

importante lipídio de ancoragem para conectar a matriz extracelular lipídica com a 

camada córnea, resultando em perda de água e indução proliferativa de 

queratinócitos associados com inflamação. Desta forma, a aplicação tópica e a 

suplementação oral, podem contribuir para restabelecer a permeabilidade da 

barreira, a maturação e diferenciação do estrato córneo, e reduzir o risco, por 

exemplo, de dermatites atópicas (McCUSKER & GRANT-KELS, 2011). 

Entretanto, suplementação com óleo de peixe, rico em ômega-3, provoca 

mudanças na composição das membranas de células inflamatórias, com aumento 

dose-dependente da incorporação de EPA e DHA, e decréscimo do conteúdo de 

ácido araquidônico que atinge estado estacionário dentro de 4 semanas (CALDER, 

2007; CALDER, 2008; CALDER, 2011; YATES et al., 2014). Então, quando AGPI n-

3 são incorporados às membranas celulares, afetam a organização da membrana e 

as interações proteínas lipídios, levando a modificações na fluidez, permeabilidade, 

elasticidade, curvatura, difusão lateral e transversal (flip-flop), formação de domínios 

e microviscosidade, acarretando alterações nas funções proteicas (STILLWELL & 
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WASSAL, 2003; CHAPKIN et al., 2008; WASSAL & STILLWELL, 2008; SHAIKH, 

2010).  

cholesterol is proposed to be the reason. The sterol is excluded from
DHA-containing PE-rich domains and DHA is excluded from SM-rich/
sterol-rich domains, thus accentuating the distinction in order
between the domains. Physical insight into what the greater
differential in order means is revealed by estimates of the average
length 〈L〉 (right hand vertical scale) for [2H31]16:0 chains calculated
from the SCD values (left hand vertical scale) in Fig. 5. Assuming that
〈L〉 approximates to the thickness of a monolayer, the divergence
between the thickness of the bilayer in SM and PE-rich domains
increases from 1.3 to 3.2 Å when DHA replaces OA [82].

Only a single spectral component is discernible for [2H31]16:0–
22:6PE, [2H31]16:0–18:1PE or [2H31]16:0SM in the spectra recorded
with PE/SM (1:1 mol) and PE/SM/cholesterol (1:1:1 mol) mixtures
despite incomplete demixing [81,82]. Therefore, the domains must be
small enough for lipid to exchange quickly between them and an
upper limit of b200 Å is assigned to the size on the basis of the
difference in average quadrupolar splitting in the domains [82]. A
comparable radius (b250 Å) was evaluated for 18:0–22:6PC/choles-
terol clusters in a similar analysis of 2H NMR spectra for deuterium
labeled phospholipid in 18:0–22:6PC/18:0–22:6PE/18:0–22:6PS/cho-
lesterol (4:4:1:1 mol) [63]. Fast exchange between domains was also
inferred from the spectra for deuterium labeled cholesterol in 16:0–
18:1PC/brain SM/cholesterol (1:1:1 mol) [87]. The possibility that the
presence of PUFA can trigger the formation of large (Nμm) from small
domains exists. Pulsed field gradient (pfg) NMRmeasurements on PC/
egg SM/cholesterol (3:3:2 mol) membranes aligned between glass
plates using PC with a 18:0 acid sn-1 chain reveal two lipid lateral
diffusion coefficients, ascribed to lo and ld phases, when 20:4 or 22:6,
but not 18:1 and 18:2, acid is at the sn-2 position [49].

The tremendous diversity of disease states alleviated by dietary
consumption of PUFA, notably DHA, implies a fundamental mode of
action common to most cells. A likely site is the plasma membrane
where PUFA incorporate into phospholipids. We hypothesize that
lateral sequestration of PUFA-containing phospholipids into domains
away from cholesterol is, in part, the molecular origin of the
mechanism responsible [5,10,48,62,78]. Fig. 6 illustrates our hypothe-
sis in a cartoon. In the leaflet of a membrane that, for the sake of
simplicity, is initially devoid of PUFA there is a lipid raft floating in a
sea of bulk lipid (Fig. 6, upper). SM and cholesterol are both enriched
in the raft and distributed at low concentration throughout the bulk
lipid environment. Replacing bulk lipid by DHA-containing phospho-
lipid creates a DHA-rich (non-raft) domain from which cholesterol is
excluded and, together with sphingolipid, driven to further segregate

Fig. 6. A cartoon depiction of our proposedmodel for themolecular mode of action for DHA. Substituting DHA-containing phospholipid for bulk lipid in the plasmamembrane creates
a DHA-rich non-raft domain from which cholesterol is excluded and further promotes the partitioning of the sterol and SM into a larger lipid raft. The highly disordered DHA-rich
domain, the extreme opposite a raft, recruits a protein that requires such an environment to function. This skeletal cartoon is not meant to represent the actual three-dimensional
structure of molecules. The purpose is to illustrate, with the aid of color-coding, the segregation of lipids into raft (“red”) and non-raft (“blue”) domains.

Fig. 5. Average order parameters SCD (left hand vertical scale) and average chain length
〈L〉 (right hand vertical scale) derived from 2H NMR spectra for [2H31]16:0–22:6PE/egg
SM (1:1 mol) and 16:0–22:6PE/[2H31]16:0SM (1:1 mol) and for [2H31]16:0–18:1PE/egg
SM (1:1 mol) and 16:0–18:1PE/[2H31]16:0SM (1:1 mol) in the absence and presence of
cholesterol (1:1:1 mol) at 35 °C [82].
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FIGURA 14. Esquema da incorporação de AGPI n-3 na membrana plasmática e os diferentes 
microdomínios. A figura superior apresenta a membrana celular tipicamente desprovida de AGPI, 
composta por bicamada lipídica com diferentes microdomínios. Um com grande quantidade de 
fosfolipídios com cabeça hidrofílica, alinhadas e apontadas para ambiente aquoso e a cauda interna 
com dupla hélice de hidrocarbonetos hidrofóbica, apontadas para longe do ambiente aquoso, com 
predomínio de ácidos graxos saturados; outro microdomínio com esfingomielina (tipo específico de 
fosfolipídios com características anteriores) e proteína raft lipídica transmembrana. Estes 
microdomínios possuem colesterol livre e em maior quantidade, no domínio da raft, que conferem 
rigidez e conformação inativa das proteínas residentes. Quando AGPI n-3 são adquiridos por dieta 
(figura inferior), DHA incorpora-se facilmente aos fosfolipídios da membrana (principalmente 
fosfatidiletanolamina e fosfatildilcolina) e provoca sequestro lateral do colesterol, impulsionando a 
formação de domínios não-rafts rico em DHA mas pobre em colesterol, ou então, o desloca para 
perto dos domínios rafts compostos por esfingolipídios, para o qual possuem maior afinidade, ou 
ancora o colesterol para o interior da membrana facilitando o flip-flop do esterol de uma lado a outro 
da membrana. Regiões ricas em DHA são finas, com lipídios soltos e mais dinâmicas. Esta nova 
redistribuição torna a raft alargada para acomodar mais proteína residente, enquanto o microdomínio 
não-raft pode acomodar outra proteína residente. A coexistência destes novos domínios induzem 
mudanças conformacionais nas proteínas residentes, fluidificando-as, ativando-as e modulando 
eventos celulares. Novo paradigma proposto, foi a introdução para α–tocoferol, principal componente 
da vitamina E, com papel para impedir a peroxidação lipídica que pode resultar em perturbações 
funcionais. 
Fonte: Adaptado de WASSAL & STILLWELL (2009, p.30). 
 

Os estudos aprofundaram-se então no DHA e sua influência na organização 

das rafts. Foi proposto que o DHA, molécula altamente insaturada por apresentar 6 

duplas ligações (WASSAL & STILLWELL, 2009); exibe enorme flexibilidade 

conformacional, decorrente de baixa barreira de energia potencial para a rotação em 

torno de uma única ligação entre carbonos, além de, baixa afinidade para o 

colesterol e as cadeias de ácidos saturados, sendo um dos principais 
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desencadeantes da alteração dos microdomínios da membrana (SHAIKH & EDIDIN, 

2008; SHAIKH, 2010; SHAIKH, 2012). Acredita-se que exista incompatibilidade da 

estrutura flexível dos AGPI com a porção rígida do colesterol (GORJÃO et al., 2009), 

sendo que este último é conhecido por reduzir a permeabilidade da membrana à 

agua, prótons e outros íons (ARCISIO-MIRANDA et al., 2009). O modelo aceito 

atualmente para explicar as mudanças na organização da membrana mediadas por 

DHA, foi proposto por Wassal & Stillwell (2008) e está representado na figura 14, 

com sua atualização de 2009. 

implicit role of n-3 PUFA in regulation of lipid raft mediated cell
processes.

6. Conclusions

Because of the broad-acting effects of n-3 PUFA on mammalian
physiology, it has been postulated that these dietary fatty acids
act at a fundamental level common to all cells, i.e., by altering the
physical properties of biological membranes [14,15,17,45]. A
wealth of published literature supports the hypothesis that n-3
PUFA play an important role in mediating lipid raft composition.
Our lab has clearly demonstrated that n-3 PUFA modify lipid raft
organization, leading to altered cell signaling and function (Fig. 1).

One should always be conscious of the physiological relevance
of the dose of n-3 PUFA utilized in studies. Typically, our fish oil-
enriched diets contain 1.4% energy as DHA, and diets using
purified DHA contain 2.2% energy as DHA. In contrast, corn oil
control diets contain only trace amounts of EPA and DHA. The
amount of these lipids consumed by human populations varies
greatly. The Japanese typically consume 1–2% of energy in the
diet from DHA [46], whereas those in most European countries
and the United States consume 0.1–0.2% of energy as n-3 PUFA
[47]. Therefore, our experimental diets are within the range that
can be consumed in the human diet. In cell culture experiments,
we typically utilize low, physiologically relevant doses of DHA (up
to 50 mM), which replicates our in vivo results without inducing
apoptosis [48]. Duration of treatment is another important issue.
Typically, we treat cell cultures with n-3 PUFA for at least 3 days,
and feed animals diets enriched in n-3 PUFA for a minimum of

two weeks. Since upon supplementation, DHA is very rapidly
incorporated into the phospholipids of the plasma membrane of
many tissues [49], relatively little time is required in order to
observe an effect of n-3 PUFA exposure. Additionally, removal of
n-3 PUFA supplementation has been shown to result in a rapid
release of n-3 PUFA from the plasma membrane and reversal of
induced effects [36]. This demonstrates the need for constant
consumption of n-3 PUFA in order to maintain an effect on
lipid rafts.

A significant proportion of the literature describing the effects
of n-3 PUFA on lipid rafts utilizes either fish oil, purified DHA, or a
combination of EPA and DHA [25,29,50]. Fish oils from different
sources contain variable mixtures of EPA and DHA, with most
commercially available fish oils containing a 2:1 ratio of EPA to
DHA. However, whether the effects of n-3 PUFA supplementation
on lipid raft perturbation are due to EPA, DHA, or both remain to
be determined. EPA is both shorter and less unsaturated than
DHA, suggesting that it may not be as efficient as DHA at
perturbing lipid rafts. However, it remains to be fully determined
whether the structural differences between these two fatty acids
are enough to result in functional differences in regard to lipid
raft perturbation. Based on the current literature, it is clearly
evident that DHA has a significant effect on lipid raft organization
[17,45]. The effect of EPA on lipid rafts is less well documented.
Some previous work has indicated a differential effect of EPA and
DHA on lipid rafts [17], with DHA, but not EPA, modifying the size
and distribution of lipid rafts. Additionally, our lab has generated
data indicating that DHA uniquely modifies the lateral organiza-
tion of lipid raft localized proteins [39]. These studies suggest a
specificity of DHA in disruption of lipid rafts. However, further
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Sphingomyelin Transmembrane 
lipid raft protein

Peripheral lipid 
raft protein

Transmembrane 
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Fig. 1. Putative model for the effect of n-3 PUFA on lipid rafts. Lipid rafts are nanoscale regions of the plasma membrane, enriched in cholesterol, sphingomyelin, and
phospholipids containing saturated acyl chains. Both transmembrane and peripheral membrane proteins can be localized to lipid rafts. Upon treatment with a combination
of n-3 PUFA or DHA alone, these PUFA are incorporated into phospholipids which are inserted into both raft and non-raft regions of the plasma membrane. This results in
enhanced clustering of lipid raft regions, which are depleted of cholesterol and sphingomyelin. Additionally, many lipid raft associated proteins ‘‘mislocalize’’ to the bulk
membrane domain. This results in a suppression of lipid raft mediated processes, including T-cell activation and downstream signal transduction.
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FIGURA 15. Esquema da incorporação de AGPI n-3 em rafts e não-rafts. A figura superior apresenta 
a membrana celular tipicamente desprovida de AGPI, composta por bicamada lipídica com diferentes 
microdomínios e moléculas de colesterol dispersas. Após tratamento com AGPI (figura inferior) ocorre 
incorporação de DHA nos fosfolipídios, nos microdomínios rafts e não-rafts, com maior agregação 
nas regiões rafts de proteínas agregadas a colesterol, resultando modulação das funções celulares, 
incluindo a ativação de células T e a transdução de sinal.  
Fonte: Adaptado de TURK & CHAPKIN (2013, p.45). 
 

Para SHAIKH (2010) este modelo biofísico que afirma que fosfolipídios ricos 

em DHA não podem incorporar em rafts lipídicas é limitado, assim evoluindo para 
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um modelo biológico em que o DHA pode ser incorporado também em rafts lipídicas 

(SHAIKH, 2010). Ainda, CHAPKIN et al. (2008) sugerem que a organização da 

membrana plasmática é alterada nos microdomínios rafts na presença de AGPI n-3 

aumentando a agregação de proteínas dependentes de colesterol, mas não 

aumenta nos microdomínios não rafts. Assim, SHAIKH (2010) atualizado  por  TURK 

& CHAPKIN (2013) propuseram uma conciliação entre os modelos (Figura 15), 

alegando que fosfolipídios contendo DHA podem incorporar-se em ambos os 

microdomínios, rafts ou não-rafts, formando seus próprios domínios 

organizacionalmente distintos e modificando a conformação da proteína e a 

organização lateral, porém em escalas diferentes, sendo que o DHA parece 

aumentar o tamanho das rafts, que é essencial para o agrupamento de proteínas. 

Apesar da falta de clareza, todos concordam que AGPI são capazes de 

alterar o tamanho, estabilidade e distribuição dos microdomínios lipídicos. E 

WILLIANS et al. (2012) demonstraram que DHA tem tendência duas vezes maior 

para incorporar-se nos microdomínios das rafts, propondo que o DHA é o 

componente bioativo do óleo de peixe que serve para perturbar a sua organização, 

forçando o colesterol para as regiões não-rafts.  

Estudos tem mostrado que EPA e DHA provocam desorganização na 

estrutura da membrana com potenciais diferentes ainda não esclarecidos, sendo que 

incorporação de EPA pode ter potência menor ou igual a DHA (GORJÃO et al., 

2009). Levando-se em consideração que a membrana celular tem ação fundamental 

sobre os gradientes de concentração de íons, entre o citoplasma e o meio 

extracelular, diferenças substanciais de incorporação entre EPA e DHA, podem ser 

relatadas na condutância e permeabilidade de prótons pela bicamada lipídica, 

parecendo estar diretamente relacionadas ao grau de instauração, sendo o DHA 

com efeito mais pronunciado. DHA parece ser totalmente (100%) seletivo para 

prótons, enquanto EPA aumenta a seletividade em cerca de 60%. 

A maior insaturação de DHA implica em maior desorganização da membrana, 

e consequentemente, efeito mais pronunciando ao transporte de prótons por difusão 

passiva, tais como moléculas de água, aumentando sua permeabilidade. Além disso, 

as duplas ligações podem criar maior número de curvas e conformações nas 

cadeias de carbono, provocando encurtamento da molécula de DHA, diminuindo a 

espessura do folheto da membrana e aumentando a taxa de flip-flop (ARCISIO-

MIRANDA et al., 2009). Porém, ao mesmo tempo que aumentam a taxa de difusão 
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passiva, EPA e DHA acarretam em efeito inibidor sobre os canais de cálcio, sódio e 

potássio pela indução de potencial de membrana mais negativo em diferentes tipos 

celulares estudados, como neurônios, fibroblastos e células cardíacas. Fato 

interessante é sua ação antagônica sobre a bomba de cálcio, pois na membrana 

celular acredita-se que EPA e DHA inibem a bomba e consequentemente o 

transporte de cálcio para o meio externo, enquanto que no retículo sarcoplasmático 

estimulem a bomba, aumentando o seu influxo (GORJÃO et al., 2009).  

Na presença de lesão, os AGPI são mobilizados para restabelecer a 

continuidade da epiderme, contribuindo para a fluidez e estrutura das “rafts” 

lipídicas, nas quais estão localizados receptores e proteínas sinalizadoras, 

produzindo efeito benéfico sobre falhas na permeabilidade epitelial induzida por 

citocinas pró-inflamatórias (OLIVEIRA & NUNES-PINHEIRO, 2013). Assim, AGPI n-3 

incorporados às membranas de células inflamatórias asseguram ambiente 

adequado, aumentando o grau de fluidez e as interações proteínas/lipídios, com 

consequências para a fisiologia de células e tecidos (CALDER & YAKOOB, 2009; 

CALDER, 2011). Além da função das proteínas na reparação das células, estudo 

recente (VAUGHAN et al., 2014) aventou o potencial papel de lipídios específicos, 

levando em consideração que o dano celular provoca alterações profundas locais na 

abundância e distribuição de diferentes fosfolipídios, com rápida formação de 

domínios lipídicos especialmente organizados em torno do local da ferida, como o 

diacilglicerol, que ativa proteína quinase C e promove a fusão da membrana celular. 

Este resultado acrescentou ao crescente corpo de evidências que a resposta celular 

à lesão é muito mais complexa do que se pensou originalmente e muitos 

mecanismos ainda deverão ser descobertos.  

De fato, mudança na incorporação dos AGPI nos fosfolipídios das membranas 

celulares, influencia a fluidez, estrutura e função de receptores de membranas, 

enzimas transportadoras e canais iônicos, modulando diretamente as funções 

celulares (De NARDI et al., 2008), como a capacidade fagocítica, a sinalização de 

células T e a apresentação do antígeno (CALDER, 2007; CALDER, 2008; SHAIKH, 

2010) e poderia ser resumido de forma simplista como na figura 16. 

Uma quarta hipótese, ainda precisa ser explorada e também poderá justificar 

seu papel na cicatrização de feridas. Ácidos graxos essenciais e seu metabólitos 

(eicosanoides, lipoxinas, resolvinas, protetinas e maresinas) podem aumentar a 

auto-renovação e a pluripotência de células estaminais e outros tipos de 
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células-tronco, por fornecer energia e ser biologicamente ativos na regulação da 

expressão do gene e da atividade de enzimas, funcionando como agonistas de 

receptores da proteína G, ligando-se à proteínas, e regulando a função de processos 

celulares. AGE aceleram o desenvolvimento embrionário, sugerindo aumentar a 

proliferação e a diferenciação das células embrionárias por mecanismos a serem 

esclarecidos, em adição à capacidade de suprimir a inflamaçãoo (DAS, 2011). 

Dieta rica em AGPI n-3 

Influencia a função dos 
Sensores/Receptores 

Altera composição dos 
fosfolipídios das membranas 

das células imunitárias 

Montagem das 
Rafts e Não-Rafts Fluidez 

Substrato para 
mediadores lipídicos 

Eicosanoides com menor 
potencial pró-inflamatório 

e mediadores lipídicos 
pró-resolução 

Vias de sinalização 
e transdução de 

sinais 

Altera função das células inflamatórias 
(fenótipo das células imunitárias) 

Altera resposta imune 
FIGURA 16. Visão geral dos mecanismos pelos quais os ácidos graxos poli-insaturados da família n-3 
podem influenciar a função das células imunitárias. 
Fonte: Adaptado de CALDER (2008, p.103) e CALDER (2011, p.S56) 
 

Portanto, por estes mecanismos, os AGPI n-3 possuem ação sistêmica e na 

cicatrização de feridas, podem estar associados a sua capacidade de melhorar a 

função imunológica (GUO & DiPIETRO, 2010; OLIVEIRA & NUNES-PINHEIRO, 

2013). Andrade et al. (2007) verificaram que a suplementação com óleo de peixe, 

em nadadores de elite, brasileiros, durante o período pré-competitivo, foi capaz de 

reverter a resposta inflamatória induzida pelo treinamento extenuante. Os autores 

sugerem que o óleo de peixe atuou como regulador fisiológico, por reduzir a 

produção de prostaglandinas da série 2 (provavelmente devido a diminuição de 
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incorporação de ácido araquidônico); além de reduzir citocinas pró-inflamatórias 

(INF-γ e TNF-α), aumentar a proliferação de linfócitos por células polimorfonucleares 

e modular o equilíbrio na resposta de linfócitos Th1/Th2, mantendo limites benéficos 

de parâmetros do sistema imunológico com ação inflamatória notória. 

Vários trabalhos (JEFFERY et al., 1997; CALDER, 1998; CALDER, 2004; 

CALDER, 2007; CALDER, 2008; McDANIEL et al., 2011; OLIVEIRA & NUNES-

PINHEIRO, 2013), inclusive de estudos do Laboratório de Metabolismo Celular da 

UFPR (BONATTO et al, 2004; BONATTO, 2008; PEQUITO, 2009; BONATTO et al., 

2012), tem mostrado que os AGPI n-3 possuem a habilidade de modificar o 

funcionamento do sistema imunitário inato e adaptativo em diferentes condições 

patológicas, como tumor e diabetes. 

Entretanto, enquanto estudos sugerem que a aplicação tópica de ômega-3, 

extraído de diferentes fontes (OLIVEIRA, 2010; LU et al., 2010) ou a suplementação 

via oral (CALDER, 1998; CALDER, 2006; McDANIEL et al., 2011) melhora a 

cicatrização de feridas por diferentes mecanismos, outros apresentam resultados 

intrigantes (GERCEC et al., 2007; McDANIEL et al., 2008; CARDOSO et al., 2011). 

Gercec et al. (2007) avaliaram a aplicação parenteral de óleo de peixe, na 

cicatrização de lesões de primeira intenção em ratos, e não encontraram diferenças 

em relação ao grupo controle e o grupo que recebeu dexametasona. Ressalta-se 

que o óleo de peixe foi aplicada em conjunto com dexametasona, a fim de verificar 

mecanismo concorrente, não existindo um grupo com aplicação apenas da emulsão, 

dificultando a intepretação da ação específica do óleo de peixe na cicatrização. 

Cardoso et al. (2011) investigaram a aplicação tópica de fórmula rica em 

AGPI n-9 em lesões de camundongos, em comparação a uma fórmula rica em AGPI 

n-3 e veículo. Os resultados sugerem que a fórmula com AGPI n-9 pode modular a 

inflamação da ferida e acelerar a cicatrização, não podendo afirmar o uso de AGPI 

n-3 para o tratamento de feridas cutâneas, pois não foram capazes de reduzir a área 

da superfície da ferida (mensurada por compasso e de forma visual por fotografia), 

aumentou a expressão da COX-2 e diminuiu a expressão de RNAm de colágeno tipo 

III, IL-10, IL-17, TNF-α, MMPs e TIMPs após 120h do modelo excisional, além de 

detecção aumentada de CD4+, porém acompanhada de aumento de CD8+. Os 

autores sugeriram que AGPI n-9 podem competir com AGPI n-3 para serem 

incorporados nos fosfolipídios da membrana, perturbando a geração de mediadores 

inflamatórios, formação de rafts e fluidez da membrana celular. 
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Estudo (McDANIEL et al., 2008) com suplementação oral de óleo de peixe por 

4 semanas previamente à realização de uma lesão (bolha) nos antebraços de 

adultos jovens, não apresentou diferenças na mensuração da área da ferida em 

comparação a um grupo placebo; mas, aumentou as citocinas inflamatórias (IL-1β, 

IL-6 e TNF-α) no fluido das bolhas após 24h da lesão, sendo sugerido pelo autor 

reação mais vigorosa no início do processo inflamatório, estimulando as fases 

seguintes, o que pode representar significado clínico (McDANIEL et al., 2008).  

Em revisão de Alexander e Supp (2014) sobre o papel da suplementação de 

óleo de peixe em cicatrização de feridas, os autores afirmam sua ação na redução 

de infecções e na recuperação da lesão, tanto em animais experimentais como em 

humanos, principalmente na fase de epitelização. Entretanto, revelam que AGPI n-3 

podem inibir a resistência à tração de cicatrização da ferida na fase de remodeção, 

sendo interessante para serem humanos que apresentam tendência a formação de 

cicatrizes hipertróficas ou queloides.   

Portanto, a relevância clínica da sua utilização em cicatrização de feridas 

deve ser estudada (WILD et al., 2010), podendo o seu consumo oferecer 

possibilidade simples e não farmacológica para acelerar o tratamento. E, ainda, 

devido ao seu potencial em alterar a estrutura e função das membranas celulares, 

aventamos a hipótese de que suplementação com óleo de peixe rico em ômega-3 

pode potencializar o efeito de recursos fisioterapêuticos, como o ultrassom, a 

microcorrente e a terapia combinada. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 ANIMAIS 

 

 Para a realização deste estudo foram utilizados 125 ratos machos da 

linhagem Wistar (idade de 40 dias), obtidos do Biotério do Setor de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba/Paraná. Os experimentos 

foram realizados no Laboratório de Metabolismo Celular no Departamento de 

Fisiologia do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. O 

projeto seguiu a orientação da Lei n⁰ 11.794/08 e as recomendações do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal, com aprovação pelo Comitê de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do 

Paraná (n⁰ 561 – Anexo 1).  

 

3.2 MODELO EXPERIMENTAL 

 

 Os animais foram submetidos a ciclo claro/escuro de 12 horas /12 horas, com 

temperatura controlada de 23 ± 1ºC, com livre acesso a água e ração peletizada, 

sendo divididos aleatoriamente em 9 grupos: grupo controle (C, n=5), grupo lesado 

(L, n=15), lesado tratado com ultrassom (LU, n=15), lesado tratado com 

microcorrente (LM, n=15), lesado tratado com terapia combinada (LUM, n=15), 

lesado suplementado com óleo de peixe (LP, n=15), lesado suplementado com óleo 

de peixe e tratado com ultrassom (LPU, n=15), lesado suplementado com óleo de 

peixe e tratado com microcorrente (LPM, n=15), lesado suplementado com óleo de 

peixe e tratado com terapia combinada (LPUM, n=15). Cada grupo, exceto o 

controle, foi distribuído em 3 subgrupos menores (n=5), formados de acordo com o 

número de dias após a lesão em que foi efetuada a ortotanasia dos animais (número 

de dias de tratamento/intervenção) em 3, 7 e 14 dias (Figura 17).  

 

3.3 SUPLEMENTAÇÃO COM ÓLEO DE PEIXE 

 

Os grupos suplementados receberam óleo de peixe rico em ácidos graxos 

poli-insaturados de cadeia longa  ômega-3  (AGPI n-3),  obtido  de  uma  preparação  
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FIGURA 17. Design experimental do estudo. A amostra foi composta por 125 ratos divididos 
aleatoriamente em não suplementados (n=65) e suplementados com óleo de peixe (n=60). Após 30 
dias de suplementação, os dois grupos foram submetidos a excisão cirúrgica do tecido cutâneo. Os 
dois grupos foram subdivididos para a aplicação dos recursos fisioterapêuticos em 9 subgrupos a 
saber: C = controle, sem excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com 
ultrassom, LM=lesado tratado com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; 
LP=lesado suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado 
com ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; 
LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com terapia combinada. Cada subgrupo de 
intervenção foi composto por 15 animais (n=15) que foram subdivididos (n=5) para a aplicação dos 
recursos em três tempos diferentes: 3d (três dias), 7d (sete dias) e 14d (quatorze dias), para permitir 
a análise nas diferentes fases do processo inflamatório. O grupo controle foi composto apenas por 5 
animais (n=5) e foram mortos 14dias após a excisão cirúrgica dos demais grupos. 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 
 

contendo 0,462g de EPA (eicosapentaenoico) e 0,180g de DHA (docosaexaenoico), 

conforme informações do fabricante em anexo (Anexo 2). O rótulo do produto 

(ANEXO 2) informa que 64,28% é composto por EPA e DHA, na proporção de 2,5 

para 1 (ou seja, 46,21% de EPA e 18,07% de DHA), restando 35,72% para demais 

substâncias não descritas. O óleo foi fornecido pela empresa “Nature’s Bounty” 

como doação, mas é comercializado com o nome de Fish oil triple strenght®, 

denominado desta maneira por possuir maior proporção de EPA e DHA em sua 

composição, comparados à similares. Considerando a prerrogativa de que 

incorporação de EPA e DHA  entra em platô estacionários após 4 semanas de 

suplementação (CALDER, 2011), os animais foram suplementados diariamente com 

1g de óleo de peixe para cada quilograma de peso corporal, durante 30 dias, antes 
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do modelo excisional e mantido pelo período experimental de intervenção. A 

suplementação foi realizada diariamente pelo uso de micropipeta de volume 

ajustável (Figura 18), por via oral, durante 30 dias antes do procedimento para 

realização da lesão até a ortotanásia dos animais.  

 
FIGURA 18. Foto demonstrando a técnica de suplementação dos animais com óleo de peixe, por 
meio de micropipeta, por via oral. 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

3.4 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA LESÃO CUTÂNEA  

 

 Para a realização do procedimento cirúrgico os animais foram submetidos à 

anestesia por via intramuscular no semitendinoso posterior da coxa (Figura 19), por 

dissociação de fármacos composto por 0,15mL de Cetamina (50mg/mL) e 0,05mL 

de Cloridrato de Xilasina (10mg/mL) diluídos em 0,25mL de Cloreto de Potássio a 

9% para garantir a distribuição sistêmica do anestésico. Esta dose respeita a 

orientação do volume máximo de 1,25mL/kg na via intramuscular (CEUA-FIOCRUZ, 

2008) e foi definida após experimento piloto, permitindo que o animal permanecesse 
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anestesiado aproximadamente por 45 minutos. Os animais foram monitorados pelos 

movimentos voluntários e respiratórios. 

 
FIGURA 19. Foto demonstrando a anestesia intramuscular no semitendinoso posterior da coxa 
Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

Uma vez que os animais não respondiam a uma pressão firme aplicada ao 

seu membro inferior, o animal foi posicionado em decúbito ventral, para realização 

de tricotomia dorsal. A região dorsal foi selecionada para o procedimento cirúrgico 

por encontrar-se relativamente menos exposta às contaminações, pelo menor 

contato com a saliva e dejetos do animal, diminuindo os riscos de infecção. 

A tricotomia foi realizada com tosquiadeira profissional da marca Oster®, com 

lâmina elétrica veterinária pré-cirúrgica número 40 (Figura 20). 

Depois de anestesiado e tricotomizado, o procedimento cirúrgico foi realizado 

por um único investigador, conforme descrito previamente por Altomare et al. (2009). 

Foram realizadas marcações na pele, situadas na linha medial dorsal do animal com 

caneta vermelha, utilizando-se um molde plástico de 1cm de largura por 1cm de 

altura (1cm2), com a borda superior do quadrado posicionado entre as escápulas do 

animal (Figura 21). 
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FIGURA 20. Tricotomia da região dorsal dos animais com tosquiadeira veterinária  
Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

 
Figura 21.  Procedimento cirúrgico: marcação cutânea da ferida excisional 
Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

Na sequência foi realizada assepsia com polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) tópico 

(Figura 22). A excisão da pele foi removida com o uso de bisturi, tesoura de Mayo 

reta e auxílio de pinça, respeitando a fáscia muscular (Figura 23). Este tipo de 

incisão é denominada de 2ª intenção ou excisão cirúrgica, pelo fato de suas bordas 
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estarem afastadas, o que reduz possibilidade de fechamento e aumenta o tempo de 

cicatrização. 

 
FIGURA 22. Procedimento cirúrgico: assepsia com polivinilpirrolidona-iodo (PVPI) tópico 
Fonte: desenvolvido pelo autor 
 

     
 
FIGURA 23. Modelo excisional de cicatrização cutânea.  
Fonte: desenvolvido pelo autor 
Nota: A: Incisão inicial com lâmina de bisturi; B: Dissecção em plano suprafascial; C: Ressecção do 
segmento cutâneo demarcado. 
 

   
FIGURA 24. Higienização da ferida excisonal e cobertura primária com curativo autoadesivo 
Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

Ao fim do procedimento cirúrgico, a lesão foi higienizada com gaze embebida 

em solução fisiológica e recebeu cobertura primária (curativo autoadesivo circular de 

1,5cm de diâmetro) (Figura 24). O animal foi monitorado sob inspeção visual e 

mantido em temperatura ambiente sobre bolsa térmica aquecida, para manutenção 

da temperatura corporal, até a completa recuperação. Após recuperação, o animal 

A B C 
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foi mantido em ambiente que permitiu interação social (mais 4 animais), pois isto 

parece favorecer a cicatrização de lesões, conforme descrito por Uez (2005), 

Glasper & DeVries (2005) e Vileikyte (2007).  

Durante todo o período pós-operatório, até o dia da ortotanásia, foi realizada 

inspeção visual diária das feridas cirúrgicas, a fim de monitorar complicações locais 

como deiscências, infecções e hematomas.   

 

3.5 PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

 

Antes do início do protocolo de pesquisa, os equipamentos utilizados para a 

transmissão do pulso ultrassônico e da microcorrente (Sonopulse® e Neurodyn 

Esthetic® da empresa IBRAMED) passaram por aferição e receberam certificação 

de calibração do próprio fabricante. O equipamento de ultrassom foi certificado por 

meio de osciloscópio analógico (Certificado E 0213/12), balança digital de ultrassom 

(Certificado E 0212/12) e por multímetro digital (Certificado CCM14203/10) seguindo 

a norma NBR 60601-2-5. O equipamento de microcorrente foi certificado por meio 

de osciloscópio (Certificado E 0630/10) e por multímetro digital (Certificado 

201108091213). 

Para aplicação do protocolo de tratamento, os animais foram anestesiados, 

com um composto de Cetamina e Xilasina diluídos em cloreto de potássio, como 

descrito anteriormente, permanecendo o tempo de tratamento sob o efeito do 

anestésico. Todos os animais, independente do grupo de intervenção, foram 

submetidos a higienização da ferida diariamente, previamente à aplicação dos 

recursos terapêuticos, sob efeito anestésico, com gaze estéril embebida em solução 

fisiológica.   

 

3.5.1 Ultrassom Terapêutico 

 

 A aplicação foi realizada somente nos grupos LU e LPU. A primeira aplicação 

ocorreu 24 horas após a lesão cirúrgica, uma vez ao dia, até o momento da 

ortotanasia (3, 7 e 14 dias).  

O aparelho utilizado marca IBRAMED, modelo Sonopulse III ® (Figura 25), 

classificado como HFU (High Frequency Ultrasound) ou ultrassom terapêutico 

convencional não focalizado, com potência máxima de 10,5W, foi previamente 
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calibrado e diariamente realizado o teste de cavitação que consiste em verificar a 

nebulização da água sobre o cabeçote do ultrassom indicando a emissão da onda 

ultrassônica. Foi utilizada frequência do transdutor em 3MHz, ERA ou ARE (área de 

radiação efetiva) 3,5cm2, modo pulsátil, frequência de pulsação de 100Hz, com ciclo 

de trabalho em 50% (ou seja, tempo de duração do pulso de 5,0ms e o tempo de 

pausa de 5,0ms). O painel do aparelho foi ajustado com intensidade instantânea de 

1,0 W/cm2, ou seja, a intensidade temporal média emitida pelo transdutor foi de 0,5 

W/cm2, sendo a potência efetiva equivalente à 3,5 W.  

 
FIGURA 25. Equipamento de ultrassom terapêutico - Sonopulse 
Fonte: site da empresa IBRAMED. 
 

A técnica utilizada para transmissão foi de contato direto por deslizamento 

manual, onde o transdutor foi colocado em posição perpendicular e movimentos 

transversais lineares constantes foram realizados ao redor da ferida (Figura 26). 

Tentou-se respeitar a velocidade constante de 1cm2/segundo e manteve-se leve 

pressão para permitir total acoplamento da face metálica do cabeçote com a 

superfície de tratamento e evitar ar na interface. Foi utilizado gel hidrossolúvel como 

agente acoplante, após assepsia da pele com álcool a 70%, com o objetivo de 

conduzir melhor os pulsos sonoros e auxiliar o deslizamento sobre a pele, sendo o 

melhor meio de acoplamento segundo Casarotto et al. (2004). Após a aplicação, o 

gel sobressalente foi retirado do local com gaze esterilizada. 

O tempo de aplicação foi determinado levando-se em consideração as 

recomendações de Hoogland (1989), onde o tempo de aplicação do ultrassom é 

calculado dividindo-se a área total de aplicação pela ARE do cabeçote. Senso assim, 

a área de aplicação (Figura 27) foi calculada em 25cm2 (4cm circunjacente a ferida 

de 1cm2) e dividida pela ARE de 3,5cm2, resultando em 7,14minutos. Optou-se pela 
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aplicação de 8min, pois segundo Oakley (1978) citado por Farcic et al. (2013), um 

adicional de 1 ½ minutos são indicados para cada área adjacente ao transdutor. 

 
FIGURA 26. Foto da aplicação do ultrassom terapêutico 
Fonte: arquivo do autor 

 
FIGURA 27 – Desenho esquemático da área de aplicação do transdutor ultrassônico ao redor da 
ferida 
Fonte: o autor. 
 

Desta forma a dose ultrassônica terapêutica (D) pode ser calculada pela 

expressão “D = I x ARE x T/ S” (BÉLANGER, 2012), onde I (intensidade temporal 

média) aplicada foi de 0,5 W/cm2, ARE (área de radiação efetiva) foi de 3,5 cm2, T 

(tempo total de aplicação em segundos) em 480 segundos e S (superfície a ser 

tratada) de 25 cm2, determinando a dose terapêutica de 33,6J/cm2. 

 

3.5.2 Microcorrente 

 

A aplicação foi realizada somente nos grupos LM e LPM. A primeira aplicação 

ocorreu 24 horas após a lesão cirúrgica, uma vez ao dia, até o momento da 

ortotanasia (3, 7 e 14 dias). O aparelho utilizado da marca IBRAMED, modelo 

Neurodyn Esthetic®, foi previamente calibrado pela empresa (Figura 28). A corrente 

utilizada foi a MES (Microcurrent Electrical Stimulation) comercialmente denominada 
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de microcorrente, que neste aparelho trata-se de pulso retangular monofásico 

pulsado com inversão de polaridade positiva e negativa a cada 3 segundos, que 

opera em microampères (µA). A frequência de pulso utilizada foi de 100Hz, 

intensidade em 300µA, durante 8 minutos. 

 
FIGURA 28. Equipamento de microcorrente - Neurodyn Esthetic 
Fonte: site da empresa IBRAMED. 

 

Foram utilizados 2 eletrodos de borracha de silicone-carbono (30mm X 

50mm) acoplados com gel hidrossolúvel e faixa de velcro, posicionados nas bordas 

cranial e caudal da ferida (Figura 29). 

 
FIGURA 29. Foto da aplicação da microcorrente 
Fonte: arquivo do autor 

 

3.5.3 Terapia Combinada 

 

A aplicação foi realizada somente nos grupos LUM e LPUM. A primeira 

aplicação ocorreu 24 horas após a lesão cirúrgica, uma vez ao dia, até o momento 

da ortotanásia (3, 7 e 14 dias). Foi acoplado aos dois equipamentos anteriores, um 



128#

#

cabo de terapia combinada (Figura 30), para que o transdutor ultrassônico pudesse 

emitir ao mesmo tempo o pulso sonoro e o pulso elétrico (Figura 31). Foi utilizado no 

equipamento os mesmos parâmetros de utilização do protocolo de tratamento por 

ultrassom associados aos parâmetros do protocolo de tratamento por microcorrente.  

 
FIGURA 30. Cabo para utilização da terapia combinada 
Fonte: site da empresa IBRAMED. 
 

 
FIGURA 31. Foto do acoplamento do equipamento ultrassônico ao equipamento de microcorrente, 
para emissão da terapia combinada. 
Fonte: arquivo do autor 
 

A aplicação diferencia-se pelo fato da técnica ser realizada com apenas um 

eletrodo fixo de borracha de silicone carbono (30mm X 50mm) acoplado com gel 

hidrossolúvel posicionado na borda cranial da lesão para transmitir a microcorrente; 

e outro eletrodo móvel sendo o próprio transdutor ultrassônico acoplado com gel 

hidrossolúvel aplicado pela técnica de contato direto por deslizamento manual em 

torno das bordas livres da lesão, transmitindo o pulso elétrico e mecânico 

concomitantemente (Figura 32) 
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FIGURA 32. Foto da aplicação da terapia combinada 
Fonte: arquivo do autor 
 

Após aplicação dos recursos, os animais foram monitorados sob inspeção 

visual e mantidos sobre bolsa térmica aquecida até recuperação dos movimentos 

voluntários (Figura 33). 

 
FIGURA 33. Foto demonstrando os animais sobre bolsas térmicas para manutenção da temperatura 
corporal, após aplicação dos recursos terapêuticos 
Fonte: arquivo do autor 
 
 
3.6 ORTOTANÁSIA E COLETA DE MATERIAL 

 

 A ortotanásia dos animais foi realizada com auxílio de guilhotina e o sangue 

coletado em tubos falcon com heparina (parte utilizado instantaneamente para 

análise da população linfocitária e parte armazenada o plasma a -80oC) e outro com 

EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) a 2% armazenados a -80oC para posterior 

quantificação de citocinas. Para cada dia da ortotanásia também foi coletado 

macrófagos da cavidade peritoneal. Os procedimentos para análise estão descritos 

a seguir.  
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3.7 PARÂMETROS PARA ANÁLISE 

 

3.7.1 Percentual de redução da área da ferida – fotoplanimetria 

 

A taxa de variação da área da superfície da ferida é a melhor maneira de 

quantificar macroscopicamente o progresso da cicatrização, sendo considerada 

essencial para avaliação da eficácia de diferentes intervenções terapêuticas e 

recomendada sua utilização pela Wound Healing Society (PAPAZOGLOU et al., 

2010; GABISON et al., 2015).  

A documentação fotográfica foi realizada logo após o procedimento cirúrgico e 

em diferentes tempos do pós-operatório: T0 (logo após o pós operatório imediato - 

POI); T1 (1ºPO, 24h); T2 (2º PO, 48h), T3 (3º PO, 72h); e assim por diante, até o 14o 

dia após a lesão (Figura 34). 

A" B" C"

D" E" F"

G" H" I"

 
FIGURA 34. Ferida excisional criada pelo ato cirúrgico. A) Animal do grupo LU no pós-operatório 
imediato. B) Mesmo animal do grupo LU no primeiro dia pós-operatório. C) Mesmo animal no terceiro 
dia pós operatório. D, E, F, G, H e I) Evolução da ferida do mesmo animal do quinto dia pós-
operatório (5 PO) até o 15º dia (15 PO). 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 

 

Para padronização das imagens, foi utilizado um sistema de fixação para a 

máquina fotográfica (que permitia controlar a distância entre a máquina e a 

superfície de apoio, fixada em 15cm), como também a luminosidade (que foi 

controlada pelo uso de duas lâmpadas frias com potência de 45W) (Figura 35). 
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FIGURA 35. Sistema de fixação da máquina fotográfica 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 
  

As fotos foram obtidas com máquina fotográfica Panasonic DMC-ZS10, com 

as seguintes opções do menu: GPS off, Burst off, AF mode 23-Area, auto White 

Balance, Sensitivity 1600, Picture Size 7M, Rec Quality GFS, LCD mode Off, 

exposure e auto bracket 0, forced flash off, dispositivo macro-fotográfico ativado e 

self timer em 2s. 

Paquímetro graduado em milímetros foi posicionado no mesmo nível da 

lesão, sobre o dorso do animal (área de transição da cabeça-tronco), bem como, um 

adesivo (13mm X 9mm) contendo a identificação do animal (Figura 36). As imagens 

foram analisadas pelo programa ImageJ 1.47t calibrado pelo paquímetro utilizado 

adjacente à ferida e em seguida, com as ferramentas do programa, foi calculada 

toda a área da transição pele normal-tecido cicatricial. 

O percentual de redução da área da ferida foi calculada como descrito por 

Rijswijk (2013) pela seguinte fórmula: 

 

Percentual de redução da área da ferida (%) = (Área lesada inicial – Área atual)X100 

                            Área lesada inicial 



132#

#

 

A" B" C"

E" F" G"

 
FIGURA 36. Avaliação da área da ferida pelo Programa ImageJ 1.47t. Descrição das etapas de 
mensuração da área da ferida, da esquerda para direita. A) Ferida excisional contendo a área cruenta 
a ser avaliada; B) Imagem sendo calibrada em milímetros, utilizando paquímetro adjacente à ferida; 
C) Processamento da imagem transformando-a em uma imagem binária; D) Contorno na cor amarela 
demonstrando a definição da transição pele normal-tecido cicatricial com a ferramenta “wand”; E) 
Análise da imagem utilizando a ferramenta “measure”; F) Área cruenta calculada pelo sistema em 
mm2. 
Fonte: desenvolvido pelo autor. 

  

3.7.2 Oclusão completa da ferida durante o período de estudo  

 

 A oclusão da ferida, foi observada a olho nu e registrado antes da ortotanásia, 

apenas no grupo de animais tratados por 14 dias. A lesão foi considerada 

completamente ocluída (sem delineamento de bordas) ou não (presença de bordas 

afastadas e/ou crosta).  

 

3.7.3 Massa corporal dos animais 

 

 Durante o experimento, todos os animais foram pesados diariamente, no 

período da manhã, sempre antes da suplementação e/ou procedimento de 

intervenção. Os dados foram expressos como média e erro padrão da média. 
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3.7.4 Análise dos parâmetros funcionais de macrófagos peritoneais 

 

 No dia da ortotanásia do grupo tratado por 14 dias, após coleta de sangue, 

seguiu-se a remoção da pele da região abdominal e então 20mL de tampão fosfato-

salina (PBS) estéril, pH 7,4, foi injetado na cavidade peritoneal dos animais. O 

abdômen foi massageado para promoção do deslocamento das células da parede 

interna da cavidade peritoneal por trinta segundos. Após, a cavidade peritoneal foi 

aberta e o fluído contendo as células foi aspirado com a utilização de pipeta de 

plástico tipo Pasteur. Para a viabilidade do quantitativo de células o material 

aspirado dos animais do mesmo grupo foram colocados em um mesmo falcon. Em 

seguida, as células foram centrifugadas a 1200rpm (rotações por minuto), a 4º C, 

durante 5 minutos em centrífuga Eppendorf modelo 5810R. Após descarte do 

sobrenadante, os macrófagos foram ressuspensos em 3mL de PBS (PEQUITO, 

2009) e levados para contagem em câmara de Neubauer sob microscopia de luz, 

utilizando-se 100 µL de suspensão de células em 100 µL de Azul de Tripan (0,1%). 

As células coradas em azul foram consideradas inviáveis, enquanto que as 

brilhantes e refringentes à luz foram consideradas viáveis. 

 

3.7.4.1 Atividade fagocítica dos macrófagos 

Foi utilizado o método descrito por Bonatto et al. (2004) e realizado em 

octuplicada para cada um dos grupos. Alíquotas de 100 µL contendo 105 células 

(macrófagos ressuspensos em PBS) foram depositados em placa de 96 poços e 

adicionado 10µL de zimosan corado com vermelho neutro. Após 30 minutos, foi 

adicionado 100 µL de fixador de Baker (solução aquosa prepada com 4 ml de 

formaldeído, 2 gramas de cloreto de sódio, 1 grama de acetato de cálcio e 93ml de 

água miliq) e mantidos por mais 30 minutos. A placa com PBS foi lavada e 

centrifugada por 5 minutos a 1500rpm. Assim, o vermelho neutro que estava dentro 

dos fagossomos foi solubilizado utilizando-se 100 µL de solução de extração 

(solução aquosa contendo ácido acético, etanol absoluto e água miliq na proporção 

de 1:50:49) e após 30 minutos seguiu-se a leitura a 550nm em leitor de microplacas 

(Microplate Reader Biorad – Benchmark®). Os dados foram expressos em 

absorbância 106 cel. 
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3.7.4.2 Retenção de Vermelho Neutro 

Foi utilizado o método proposto por Pipe, Cole e Farley (1995) e realizado em 

octuplicada para cada um dos grupos. Alíquotas de 100 µL da solução contendo 105 

células (macrófagos ressuspensos em PBS) foram depositadas em placa de 96 

poços e adicionado 20µL da solução de estoque de vermelho neutro a 2%. Após 30 

minutos a placa foi centrifugada por 5 minutos a 1500rpm. Descartou-se o 

sobrenadante e os poços foram lavados com PBS para eliminar o vermelho neutro 

que não foi internalizado pelas células. Posteriormente, foi solubilizado o vermelho 

neutro contido nos lisossomos pela adição de 100 µL de solução de extração. A 

leitura foi realizada após 30 minutos em 550nm em leitor de microplacas (Microplate 

Reader Biorad – Benchmark®). Os dados foram expressos em absorbância 106 cel. 

 

3.7.4.3 Produção de Ânion Superóxido 

Foi mensurada pelo método citado por Bonatto et al. (2004) e realizado em 

octuplicada para cada um dos grupos. Alíquotas de 100µL de solução contendo 105 

células do lavado peritoneal foram depositas em microplacas de 96 poços e 

adicionados 100 µL de NBT (nitroblue tetrazolium) 0,1%. Em seguida incubou-se por 

30 minutos a 37ºC, centrifugou-se a placa a 1500rpm por 5 minutos. A placa foi 

lavada com PBS e adicionado metanol 50% para fixar as células. Incubou-se 

novamente a placa por mais 10 minutos, centrifugou-se e descartou-se o 

sobrenadante. Adicionou-se 120 µL de Hidróxido de Potássio (KOH 2 Molar, 

preparado com 6,6 g de KOH e 50ml de água miliq) e 140 µL de DMSO 

(dimetilsulfóxido, preparado com 1ml de DMSO e 0,020g de vermelho neutro) a fim 

de solubilizar o NBT reduzido no sedimento. A leitura foi realizada a 550nm em leitor 

de microplacas (Microplate Reader Biorad – Benchmark®). Os dados foram 

expressos em absorbância 106 cel. 

 

3.7.4.4 Produção de Peróxido de Hidrogênio 

Foi mensurada pelo método descrito por Pick & Mizel (1981) modificado por 

Bonatto et al. (2004) e realizado em octuplicada para cada um dos grupos. Alíquotas 

de 100 µL da solução peritoneal contendo 105 os macrófagos foi disposta em 

microplacas de 96 poços e incubadas por 1hora no escuro (para evitar foto-

oxidação). Descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 100 µL de vermelho fenol 

contendo peroxidase (horseradish) e zymosan. Incubou-se a placa por mais 30 
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minutos e a leitura foi realizada a 620nm em leitor de microplacas (Microplate 

Reader Biorad – Benchmark®). Os dados foram expressos em absorbância 106 cel. 

 

3.7.5 Análise da Produção de Óxido Nítrico (NO) 

 

Foi analisada pelo método descrito por Bonatto et al. (2004) e realizado em 

quadruplicada para cada um dos grupos. Alíquotas de 0,2mL da solução de 

macrófagos (volume final de 2 x 105) foram incubadas durante 24 horas na presença 

de LPS (concentração final 10µg/mL). O NO foi medido pela reação de Griess. 

Volumes iguais de sobrenadante de cultura de células e reagente Griess foram 

incubados durante 10 min à temperatura ambiente e a absorbância medida a 550 

nm. A produção de NO dependente de NOS foi avaliada pela incubação das células 

com lipopolissacarideo bacteriano (LPS, 100ng/mL). Concentração de NO foi 

determinada a partir de curva padrão gerada usando NaNO2. Produção de nitrito foi 

expressa em µmol/L. 

  

3.7.6 Análise da população linfocitária T CD4+ /CD8+ por citometria de fluxo 

 

O sangue de cada um dos animais ortotanasiados do grupo tratado por 14 

dias, foi coletado em tubos falcons com anticoagulante. Em seguida foram 

transferidos 500 µl de cada amostra de sangue para outro tubo falcon e adicionado 

15 mL de solução hemolítica, ficando durante 15 minutos em banho maria a 37º C. 

Após, centrifugados por 5 minutos a 1200rpm. O sobrenadante foi desprezado e a 

amostra ressuspensa em 15 mL de PBS estéril e centrifugada por 5 minutos, a 1200 

rpm. Novamente o sobrenadante foi desprezado e a amostra ressuspensa em 300 

µL de PBS filtrado. 

A determinação quantitativa dos marcadores de superfície para linfócitos T 

helper (CD4+) e T citotóxico (CD8+) foi realizada por Citometria de Fluxo, segundo 

Jeffery, Newsholme & Calder (1997). Para isto, 100 µL de linfócitos coletados 

ressuspensos em PBS filtrado foram incubados com anticorpos monoclonais contra 

CD4 (marcado com o fluorocromo PerCPe com absorbância de 488 nm e emissão 

maior que  640nm– canal FL3) e CD8 (marcado com o fluorocromo FITC com 

absorbância de 488nm e emissão maior que 530nm – canal FL1) por 30 minutos. 

Depois realizou-se a lavagem dos anticorpos com 300 µL de PBS filtrado. Os 
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resultados foram expressos em porcentagem positiva de populações dos diferentes 

linfócitos, quando comparada às do grupo controle.  

 

3.7.7 Análise imunoenzimática para quantificação de interleucinas (IL-1β; IL-6; 

IL-10 e fator alfa de necrose tumoral) realizado pelo método ELISA (Enzyme 

Linkee Immunosorbent Assay) 

 

As concentrações de IL-1β, IL-6, IL-10 e fator alfa de necrose tumoral (TNF-α) 

foram determinados por ensaio imuno-enzimático (ELISA), do plasma armazenado 

de cada um dos animais dos diferentes grupos experimentais à -80oC e seguiu 

instruções do fabricante do kit (Boster Immunoleader®). 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média e submetidos 

à análise de normalidade e homogeneidade de variâncias por meio do teste de 

Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Todas as variáveis do estudo 

apresentaram homogeneidade, exceto para concentração plasmática de 

interleucinas que foi considerada não paramétrica.  

 Para análise das variáveis paramétricas intragrupos antes e depois, foi 

utilizado o test t Student pareado. Para a comparação das diversas variáveis entre 

os diferentes grupos de estudo foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) 

com pós hoc de Bonferroni. Os valores foram considerados significativos quando 

p<0,05. Para avaliação subsequente com o objetivo de explorar os dados 

dependendo da pergunta a ser respondida, foi utilizado análises dois a dois ou 

quatro a quatro. Ou seja, ao se comparar o modelo excisional (L) com o controle (C) 

ou as diferentes intervenções uma a uma (LU, LM, LUM e LP) com o modelo 

excisional (L) foi utilizado o teste t para amostras independentes. Mas, ao se 

comparar as intervenções associadas com suplementação com óleo com o modelo 

excisional ou a intervenção isolada, foi utilizado o teste de análise de variância 

(ANOVA) com pós hoc de Bonferroni, agrupados quatro a quatro (por exemplo: L, 

LU, LP e LPU). 

 Para análise das variáveis não paramétricas (concentração plasmática de 

interleucinas) intragrupos antes e depois, foi utilizado o teste U de Mann Whitney. 
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Para a comparação entre os grupos de estudo foi utilizado o equivalente não 

paramétrico do teste t independente U de Mann Whitney ou o teste de Kruskal-Wallis 

com post hoc de Dunn’s Multiple Comparison, dependendo da pergunta a ser 

respondida seguindo o mesmo raciocínio descrito para as variáveis paramétricas. Os 

valores foram considerados significativos quando p<0,05.  

 A magnitude do efeito foi determinado na ANOVA pelo cálculo do ômega 

conforme FIELD (2013), sendo considerado ω=0,01 como pequeno efeito, ω=0,06 

como efeito médio e valores acima de 0,14 como grande efeito. Para o teste t, o 

tamanho do efeito foi determinado pelo cálculo do r conforme FIELD (2013), sendo 

considerado r=0,10 como efeito pequeno, r=0,30 como efeito médio e valores acima 

de 0,50 como grande efeito. 

 Para análise da frequência de oclusão completa da ferida durante o período 

de estudo, foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson (corrigido pelo Likelihood 

Ratio para amostras pequenas). Os valores foram considerados significativos 

quando p<0,05. 

 As análises foram realizadas com o auxílio do programa IBM-SPSS® versão 

19 e os gráficos elaborados com o auxílio do software GraphPad Prism® versão 5.0 

para Windows (GraphPad Software, San Diego Califórnia EUA). 
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4 RESULTADOS 

 

 

 Dos 125 animais utilizados para o experimento, houve perda de 2 animais 

durante o procedimento do modelo excisional (um rato do período experimental de 7 

dias do grupo LPM e outro do período de 14 dias do grupo L, sendo este substituído 

no dia do modelo excisional por um rato do grupo controle) e dois durante os 

procedimentos de anestesia para a realização das intervenções terapêuticas (um 

rato do período experimental de 7 dias do grupo L e outro do período de 14 dias do 

grupo LPU). 

 

4.1 FOTOPLANIMETRIA 

 

Como todos os grupos de intervenção, apresentaram tendência semelhante 

para a redução percentual, testes estatísticos foram realizados apenas para T0, T3, 

T7 e T14. Na avaliação intragrupo, observa-se que os animais apresentaram 

redução significativa da área da ferida após 3, 7 e 14 dias (Figura 37), independente 

a qual grupo de intervenção foram submetidos. Exceção foi encontrada no grupo LP 

(lesado suplementado com óleo de peixe) que após 3 dias apresentou redução não 

significativa na média (t14= 1,50, p=0,15), mas tendendo a comportar-se igual aos 

demais grupos em 7 e 14 dias de intervenção (p<0,05). Em parte estes dados 

podem ser explicados, porque no segundo dia pós-operatório observou-se que um 

dos animais do grupo LP tratado por 14 dias estava estressado e brigou com os 

demais participantes, arrancando a crosta formada dos outros quatro animais da 

caixa. Desta forma o animal foi isolado para evitar novas lesões e retornou ao grupo 

após 2 dias para permanecer em ambiente social, não sendo mais observado o 

mesmo episódio. 

Mas, mesmo havendo menor redução da área total da ferida no grupo LP em 

3 dias, este foi o grupo que apresentou melhor resultado em 14 dias (-97,6%) 

comparado ao grupo L (-95,5%), sendo este resultado significativo tanto para a área 

total da ferida (t7= 3,142, p=0,016, r=0,76) quanto para a alteração percentual (t7= 

2,469, p=0,043, r=0,68). Esta significância tem magnitude suficiente para sugerirmos 

que a suplementação com óleo de peixe foi capaz de acelerar o fechamento da 

ferida pelo grande efeito apresentado em relação ao modelo excisional. 
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FIGURA 37. Percentual (%) de redução da área da ferida (média ± EPM) dos animais nos diferentes 
grupos de intervenção no período experimental após 3 dias (A), 7 dias (B) e 14 dias (C) da realização 
do modelo de ferida excisional. Os animais foram divididos em 8 grupos: L= lesado; LU=lesado 
tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia 
combinada; LP=lesado suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de 
peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com 
microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado terapia combinada.  *p<0,05 
T0 vs T3,  **p<0,05 T0 vs T7, ***p<0,05 T0 vs T14, a p<0,05 L vs LP. 
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4.2 OCLUSÃO COMPLETA DA FERIDA DURANTE O PERÍODO DE ESTUDO 

 

O teste qui-quadrado de Pearson (corrigido pelo Likelihood Ratio para 

amostras pequenas) indicou que não houve diferença significativa (Tabela 1) na 

proporção de animais que apresentaram oclusão total da ferida no 14° dia de 

experimento, entre os diferentes grupos de intervenção, χ2 (7,n=39) = 11.70, p= 

0,111, V de Cramer = 0,49.  

 

Tabela 1. Tabela de contingência mostrando quantos animais tiveram sua ferida 
fechada no 14o dia do experimento, depois de serem tratados com diferentes 
recursos.  
 
 Diferentes grupos de intervenção Total 

L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 

Fe
ri

da
 

fe
ch

ou
 e

m
 

14
di

as
 Sim 

n (%) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(2,6) 
1 

(2,6) 
2 

(5,1) 
1 

(2,6) 
3* 

(7,7) 
3* 

(7,7) 
11 

(28,2) 
 

Não 
n (%) 

5 
(12,8) 

5 
(12,8) 

4 
(10,3) 

4 
(10,3) 

3 
(7,7) 

3 
(7,7) 

2 
(5,1) 

2 
(5,1) 

28 
(71,8) 

 
 Total 5 5 5 5 5 4 5 5 39 
Obs.: Os animais foram divididos em 8 grupos: L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, 
LM=lesado tratado com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado 
suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com 
ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; 
LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com terapia combinada. *p<0,05 vs L. 
 

Da mesma forma, ao se comparar cada tratamento aplicado (ultrassom, 

microcorrente e terapia combinada) em relação ao modelo excisional (L) foi possível 

identificar que não houve diferença estatística significativa com a aplicação de 

diferentes recursos, encontrado apenas entre LPM [χ2 (1, n=10)= 5.487, p=0,019, V 

de Cramer=0,655] e LPUM [χ2 (1, n=10)= 5.487, p=0,019, V de Cramer=0,655] em 

comparação ao lesado.  

Como foram encontradas diferenças significativas apenas entre LPM e LPUM 

em comparação ao lesado, adotou-se o procedimento de agrupar os dados dos 

grupos que não foram suplementados para compará-los aos dados dos diferentes 

grupos que foram suplementados, não levando em consideração os recursos 

fisioterapêuticos aplicados, para avaliação do efeito da suplementação com óleo de 

peixe (Figura 38). Desta forma foi possível observar com o teste de qui quadrado, 

que 9 (47,4,2%) dos 19 ratos suplementados com óleo de peixe e tratados ou não 
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com diferentes recursos fisioterapêuticos apresentaram fechamento da ferida no 14° 

dia de experimento, comparado a 2 (10%) dos 20 ratos do grupo não suplementado 

tratados ou não com diferentes recursos fisioterapêuticos, χ2 (1, n=39)=7.110, 

p=0,008, V de Cramer=0,415. Isso parece representar o fato de que, baseado no 

risco relativo, os animais suplementados com óleo de peixe tiveram 8,1 vezes mais 

chances de ter o fechamento completo da ferida no 14° dia do que os animais não 

suplementados, reforçando os achados da fotoplanimetria onde a suplementação 

com óleo de peixe apresentou maior redução percentual da área da ferida.  

#

FIGURA 38. Distribuição dos animais que apresentaram ou não oclusão completa da ferida durante o 
período de estudo, categorizados por grupo suplementado ou não.  
 
 
4.3 MASSA CORPORAL DOS ANIMAIS 

  

 Todos os animais apresentaram ganho significativo de massa corpórea 

durante os primeiros 30 dias do experimento, previamente à realização do modelo 

excisional (Figura 39). Não houve diferenças significativas de massa corporal entre 

os diferentes grupos para o tempo zero (F8,116=0,44, p=0,88); após 30 dias do início 

do experimento (F8,116=0,46, p=0,87); para o ganho de massa em gramas 

(F8,116=0,78, p=0,62) e/ou para o ganho de massa percentual (F8,116=1,30, p=0,27). 
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FIGURA 39. Variação da massa corporal (média ± EPM) em gramas e percentual dos animais 
experimentais, nos diferentes grupos de intervenção, mensurados no tempo zero  (T0) e após 30 dias 
(T30) antes do modelo de ferida excisional. Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, 
sem excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado 
tratado com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado 
com óleo de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= 
lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado 
com óleo de peixe e tratado com terapia combinada. *p<0,05 T0 vs tempo T30. 
  

 Como não foram encontradas diferenças significativas entre os diferentes 

grupos do estudo, adotou-se o procedimento de agrupar os dados dos grupos que 

não foram suplementados (NS) para compará-los aos dados dos diferentes grupos 

que foram suplementados (S), não levando em consideração os recursos 

fisioterapêuticos aplicados, para avaliação do efeito da suplementação com óleo de 

peixe (Figura 40). Desta forma foi possível observar que os dois grupos 

apresentaram em média, ganho de massa corpórea significativa, durante os 

primeiros 30 dias do experimento (T30). No entanto, não houve diferença 

significativa de massa corporal entre os dois grupos para o tempo zero (t123= -1,94, 

p=0,71); após 30 dias de suplementação (t123= -0,99, p=0,35); para o ganho de 

massa em gramas (t123= -0,13, p=0,89) e/ou para o ganho de massa percentual 

(t123= 1,14, p=0,25). 
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FIGURA 40. Variação da massa corporal (média ± EPM) em gramas e percentual dos animais 
experimentais, suplementados (S) ou não (NS) com óleo de peixe, mensurados no tempo zero  (T0) e 
após 30 dias (T30) antes do modelo de ferida excisional. *p<0,05 T0 vs T30 
  

 Após a realização do modelo de ferida excisional, os dados (figura 41) 

revelam que os animais apresentaram redução significativa de massa corpórea 

durante os 3 primeiros dias após a ferida (T3), independente a qual grupo de 

intervenção foram submetidos, exceto o grupo controle que manteve o ganho de 

massa ponderal significativo durante todo o período experimental (p>0,05). Após 7 

dias de intervenção (T7), somente os grupos L (lesado), LU (lesado tratado com 

ultrassom) e LM (lesado tratado com microcorrente) não permaneceram com a 

diferença ponderal (p>0,05), o que representa recuperação e interrupção da perda 

da massa corpórea. E, após 14 dias (T14) de intervenção apenas o grupo LUM 

(lesado tratado com terapia combinada) não retornou à massa ponderal inicial por 

manter a diferença significativa entre T0 e T14.  

 Não houveram alterações significativas de massa corporal entre os diferentes 

grupos para o tempo zero (F8,115=0,52, p=0,83); após 3 dias de intervenção 

(F8,115=0,51, p=0,84); 7 dias (F8,74=0,77, p=0,62) e 14d (F8,34=0,59, p=0,77). 

Entretanto, as alterações percentuais ponderais após 3 dias do modelo excisional 

(F8,115=5,99, p=0,000, ω=0,24), 7dias (F8,74=10,13, p=0,000, ω=0,46) e 14dias 

(F8,34=5,35, p=0,000, ω=0,44) foram significativas somente quando comparamos 

todos os grupos em relação ao grupo controle (p<0,05 no teste de Bonferroni). Esta 

significância tem magnitude suficiente para assumirmos esta afirmativa pelo grande 

efeito apresentado nos três momentos. 

 



144#

#

C L LU LM
LUM LP

LPU
LPM

LPUM-10

0

10

20

a aaaaaa a

V
ar

ia
çã

o 
da

 M
as

sa
 C

or
pó

re
a 

(%
)

A Após 3 dias (T3) do modelo excisional            

C L LU LM
LUM LP

LPU
LPM

LPUM-10

0

10

20

b bb
b

bb
bb

V
ar

ia
çã

o 
da

 M
as

sa
 C

or
pó

re
a 

(%
)

B Após 7 (T7) dias do modelo excisional 

C L LU LM
LUM LP

LPU
LPM

LPUM-10

0

10

20

c
c

cc
c c c c

V
ar

ia
çã

o 
da

 M
as

sa
 C

or
pó

re
a 

(%
)

C Após 14 dias (T14) do modelo excisional 
 
FIGURA 41. Variação da massa corporal (média ± EPM) em gramas e percentual dos animais 
experimentais, nos diferentes grupos de intervenção, após a realização do modelo de ferida 
excisional em 3 dias (A), 7 dias (B) e 14 dias (C). Os animais foram divididos em 9 grupos: C = 
controle, sem excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, 
LM=lesado tratado com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado 
suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com 
ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; 
LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com terapia combinada.*p<0,05 T0 vs T3, 
**p<0,05 T0 vs T7, ***p<0,05 T0 vs T14, a p<0,05 dos diferentes grupos em relação ao C, b p<0,05 
dos diferentes grupos em relação ao C, c p<0,05 dos diferentes grupos em relação ao C. 
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 Desta forma, para avaliar a alteração de massa corporal entre animais 

suplementados (S) e não suplementados (NS), independente a qual grupo de 

intervenção fisioterapêutica foram submetidos após a realização da ferida, excluiu-se 

o grupo controle da amostra por não ter sido submetido ao modelo excisional que 

causou redução de massa corporal. Sendo assim, os animais suplementados ou não 

com óleo de peixe apresentaram redução de massa corpórea significativa durante os 

3 primeiros dias do experimento e após 7 dias da realização da ferida (Figura 42). 

Porém, após 14 dias os dois grupos apresentaram tendência ao retorno da massa 

ponderal inicial (p>0,05). Entretanto, as alterações percentuais ponderais após 3 

dias do modelo excisional (t117= 1,18 p=0,14), 7dias (t76= 1,89, p=0,62) e 14dias (t36= 

-0,63, p=0,53) não foram significativas. Isto revela que a suplementação não foi 

capaz de manter a massa corporal para o modelo de ferida aguda, apesar de, em 

média, apresentar aumento percentual não significativo (0,4±1,2) após 14 dias em 

comparação a redução da média dos não suplementados (-0,5±0,9). 
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FIGURA 42. Alteração percentual de massa corporal (média ± EPM) dos animais experimentais, 
suplementados (S) ou não (NS) com óleo de peixe, após a realização do modelo de ferida excisional 
em 3dias (A), 7 dias (B) e 14 dias (C). *p<0,05 T0 vs T3, **p<0,05 T0 vs T7. 
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4.4 PARÂMETROS FUNCIONAIS DE MACRÓFAGOS PERITONIAIS 

 

4.4.1 Capacidade fagocítica 
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Figura 43. Capacidade fagocítica dos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal dos animais no 
período experimental de 14 dias após o modelo excisional, nos diferentes grupos. Os dados 
representam a média ± EPM, expressos em absorbância/106cel., sendo que cada experimento foi 
realizado em octuplicada. Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, sem excisão 
cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com 
microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo de 
peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado 
suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo 
de peixe e tratado com terapia combinada. ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, 
cp<0,05 em relação ao LP. 
 

 A atividade fagocítica pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal dos 

animais no período experimental de 14 dias (Figura 43), foi diferente 

significativamente entre os grupos (F8,56=3,52, p=0,002, ω=0,23). O modelo de ferida 

excisional (L) foi capaz de reduzir significativamente a capacidade fagocítica dos 

macrófagos em relação ao controle (C). As diferentes formas de intervenção 

fisioterapêutica (LU, LM e LUM) proporcionaram elevação da fagocitose pelos 

macrófagos em relação ao grupo sem intervenção (L), porém sem diferença 

significativa. A suplementação com óleo de peixe (LP) foi capaz de elevar a 

fagocitose pelos macrófagos em 1,52 vezes em comparação ao grupo L (p<0,05), 

com magnitude suficiente para assumirmos que a suplementação com óleo de peixe 

foi capaz de aumentar a capacidade fagocítica. Curiosamente, ao ser adicionado as 

intervenções fisioterapêuticas com a suplementação com óleo de peixe, o efeito 

imunoprotetor foi debelado, não sendo mantido quando comparado aos demais 
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grupos (p>0,05) e ainda demonstrando redução significativa dos grupos LPU e 

LPUM quando comparados ao grupo LP (p>0,05). 

 

4.4.2 Retenção de Vermelho Neutro 
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Figura 44. Retenção de vermelho neutro, pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal dos 
animais no período experimental de 14 dias após o modelo excisional, nos diferentes grupos. Os 
dados representam a média ± EPM, expressos em absorbância/106cel. 1, sendo que cada 
experimento foi realizado em octuplicada. Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, sem 
excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado 
com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo 
de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado 
suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo 
de peixe e tratado com terapia combinada. ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, 
cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LUM, fp<0,05 em 
relação ao LP. 
 
 A retenção de vermelho neutro em compartimentos intracelulares de carga 

lissosomais, obtidos da cavidade peritoneal dos animais no período experimental de 

14 dias (Figura 44), revelou ser significativa entre os grupos (F8,54=8,49, p=0,000, 

ω=0,45). A excisão cirúrgica (L) provocou redução significativa da retenção de 

vermelho neutro independente da intervenção fisioterapêutica aplicada (LU, LM e 

LUM), quando comparado ao controle (p<0,05). A suplementação com óleo de peixe 

(LP) impediu a queda desta resposta imunológica, sendo similar à do controle 

(p>0,05) e superior ao grupo L e às intervenções fisioterapêuticas (LU, LM e LUM) 

(p<0,05), com magnitude suficiente para assumirmos que a suplementação com óleo 

de peixe foi capaz de elevar a retenção de vermelho neutro pelos macrófagos, pelo 

grande efeito apresentado. Curiosamente, ao combinar-se as intervenções 

fisioterapêuticas à suplementação com óleo de peixe (LPU, LPM e LPUM), o efeito 
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imunoprotetor foi debelado, reduzindo em relação ao controle (C) e ao grupo (LP) 

que foi suplementado (p<0.05). 

 

4.4.3 Ânion superóxido 

 

 A produção de ânion superóxido (O2
-) pelos macrófagos, obtidos da cavidade 

peritoneal dos animais no período experimental de 14 dias (Figura 45), foi diferente 

significativamente entre os grupos (F8,54=7,79, p=0,000, ω=0,43). Apesar do modelo 

de ferida excisional reduzir a produção de ânion superóxido, não houve significância 

estatística em comparação ao grupo controle que não foi submetido à excisão 

cirúrgica (p>0,05). As intervenções fisioterapêuticas reduziram esta produção 

quando comparadas ao grupo controle (LU=1,49 vezes menor, p=0,008; LM=1,81 

vezes menor, p=0,001; LUM=1,77 vezes menor, p=0,002). A suplementação com 

óleo de peixe (LP) foi capaz de manter a sua produção próxima aos valores dos 

grupos C e L (p>0,05), sendo que curiosamente a associação com o ultrassom 

(LPU) e a microcorrente (LPM) reduziram ainda mais esta produção quando 

comparadas à dos grupos C, L e LP (p<0,05). Interessantemente, o grupo LPUM 

manteve produção de O2
- semelhante aos grupos L e LP (p>0,05), porém foi menor 

que à do grupo controle (p=0,044) 
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Figura 45. Produção de ânion superóxido pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal no 
período experimental de 14 dias após o modelo excisional, nos diferentes grupos experimentais. Os 
dados representam a média ± EPM, expressos em absorbância/106cel., sendo que cada experimento 
foi realizado em octuplicada. Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, sem excisão 
cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com 
microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo de 
peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado 
suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo 
de peixe e tratado com terapia combinada. ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, 
cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LP. 
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4.4.4 Peróxido de hidrogênio 

  

 A produção do peróxido de hidrogênio (H2O2) pelos macrófagos, obtidos da 

cavidade peritoneal dos animais no período experimental de 14 dias (Figura 46), foi 

significativa entre os grupos (F8,54=23,96, p=0,000, ω=0,71). O modelo de ferida 

excisional (L) provocou redução significativa da produção de peróxido de hidrogênio, 

independente da intervenção fisioterapêutica aplicada (p<0,05). A suplementação 

com óleo de peixe foi capaz de elevar a produção de H2O2 em 1,22 a 1,94 vezes, 

quando comparada à dos demais grupos (p<0,05). Esta significância teve magnitude 

suficiente para assumirmos que a suplementação com óleo de peixe foi capaz de 

aumentar a produção de peróxido de hidrogênio. Curiosamente, ao ser adicionada 

às diferentes formas de intervenção fisioterapêutica à suplementação com óleo de 

peixe (LPU, LPM e LPUM), ocorreu queda nesta produção, suprimindo o efeito do 

óleo de peixe (p<0,05). 
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Figura 46. Produção de peróxido de hidrogênio pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal no 
período experimental de 14 dias após o modelo excisional, nos diferentes grupos experimentais. Os 
dados representam a média ± EPM, expressos em absorbância µmol/106 cel., sendo que cada 
experimento foi realizado em octuplicada. Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, sem 
excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado 
com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo 
de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado 
suplementado com óleo de peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo 
de peixe e tratado com terapia combinada. ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, 
cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LUM, fp<0,05 em 
relação ao LP. 
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4.4.5 Óxido Nítrico 

 

 A produção de óxido nítrico (NO) pelos macrófagos peritoneais no período 

experimental de 14 dias após o modelo excisional (Figura 47), foi diferentemente 

significativa entre os grupos (F8,27=19,77, p=0,000, ω=0,80). A ferida excisional (L) 

foi capaz de reduzir significativamente a produção de óxido nítrico pelos macrófagos, 

independentemente da intervenção terapêutica adotada, exceto para o grupo LU 

(p=1,000). Interessantemente, os grupos tratados com suplementação de óleo de 

peixe (LP), microcorrente isolada (LM) ou associada à suplementação (LPM) e 

terapia combinada isolada (LUM) ou associada à suplementação com óleo de peixe 

(LPUM), apresentaram redução ainda maior na produção do óxido nítrico quando 

comparados à do grupo lesado (p<0,05). Esta significância tem uma magnitude 

suficiente (grande efeito) para sugerirmos que as diferentes formas de intervenção 

deste estudo (suplementação com óleo de peixe, microcorrente e terapia 

combinada) para a cicatrização de feridas, foram capazes de modificar a 

superprodução de NO responsável pela resposta inflamatória severa, exceto para o 

grupo tratado apenas com ultrassom que apresentou  produção de NO semelhante à 

do grupo controle (p>0,05). 

 A adição de lipopolissacarídeo (LPS) ao meio de cultivo elevou 

significativamente a produção de NO, quando comparado à de seu respectivo grupo 

sem estímulo (p<0,05, teste t pareado). Diferenças significativas entre os grupos 

também ocorreram (F8,27=18,83, p=0,000, ω=0,79). A excisão cirúrgica (L) provocou 

redução significativa da produção de óxido nítrico perante a estimulação com LPS 

independente da intervenção aplicada (p<0,05). Diferentemente, o grupo tratado 

com ultrassom (LU) apresentou produção semelhante à do grupo controle (p=1,000), 

sendo que ao adicionar a suplementação com óleo de peixe à aplicação do 

ultrassom (LPU), a produção de óxido nítrico também foi reduzida significativamente 

em comparação à do grupo controle (p=0,002). Interessantemente, o grupo tratado 

com microcorrente (LM) apresentou menor produção de óxido nítrico em 

comparação à do grupo L (1,65 vezes menor, p=0,000), LU (1,88 vezes menor, 

p=0,000), LUM (1,45 vezes menor, p=0,024) e LP (1,50 vezes menor, p=0,009). E 

surpreendentemente, a associação da suplementação com óleo de peixe reduziu 

ainda mais esta produção em adição à microcorrente (LPM) quando comparada à do 

grupo L (1,71 vezes menor, p=0,000) e LP (1,56 vezes menor, p=0,004). Esta 
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significância teve magnitude suficiente para sugerirmos que a aplicação de 

microcorrente associada ou não à suplementação com óleo de peixe para a 

cicatrização de feridas, foi capaz de diminuir a produção de NO após estimulação 

com lipopolissacarídeo, pelo grande efeito apresentado. 
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Figura 47. Produção de óxido nítrico pelos macrófagos no período experimental de 14 dias após o 
modelo excisional, nos diferentes grupos experimentais. Os dados representam a média ± EPM, 
expressos em µmol/L, sendo que cada experimento foi realizado em quadruplicada Os animais foram 
divididos em 9 grupos: C = controle, sem excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado 
tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia 
combinada; LP=lesado suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado suplementado com óleo de 
peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com 
microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com terapia combinada. 
*p<0,05 em relação ao seu estímulo, ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em 
relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LP, a’p<0,05 em relação ao C LPS, 
b’p<0,05 em relação ao L LPS, c’p<0,05 em relação ao LU LPS, d’p<0,05 em relação ao LM LPS, 
e’p<0,05 em relação ao LP LPS. 
 
  

4.5 POPULAÇÃO LINFOCITÁRIA T CD4+ E CD8+  NO SANGUE CIRCULANTE 

 
                

Após 14 dias da lesão (Figura 48), o modelo de ferida excisional (L) foi capaz 

de aumentar significativamente em 6,19% a contagem de células positivas para 

CD4, reduzir significativamente em 21,5% a contagem de células positivas para 

CD8, acompanhado pelo aumento significativo da razão CD4/CD8 em comparação à 

do grupo controle (p<0,05). As diferentes formas de intervenção fisioterapêutica 

(ultrassom, microcorrente e terapia combinada) reduziram significativamente a 

contagem de células positivas para CD4 em 15,9%, 14,1% e 46,9% 

respectivamente, quando comparadas às  do  grupo lesado (p<0,05). Esta, foi 
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acompanhada de redução significativa na razão CD4/CD8 em 33,3%, 40% e 46,6% 

respectivamente, quando comparadas à do grupo L (p<0,05).  
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C Razão CD4+/CD8+ após 14 dias 

 
FIGURA 48. População de linfócitos no sangue (média ± EPM) (A) T CD4+, (B) T CD8+ e  (C) razão 
CD4+/CD8+, dos grupos experimentais, após a realização do modelo de ferida excisional em 14 dias. 
Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, sem excisão cirúrgica e sem intervenção; L= 
lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com microcorrente; LUM=lesado 
tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado 
suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de 
peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com 
terapia combinada. ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LU, 
dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LP e fp<0,05 em relação ao LUM. 
 

A suplementação com óleo de peixe (LP) promoveu aumento significativo 

(p<0,05) na contagem de células positivas para CD4, apenas quando comparado à 

do grupo LUM (39,6%). Entretanto, reduziu significativamente a contagem de células 

positivas para CD8 quando comparada à do grupo C (40%), L (24,1%), LU (42,1%) e 

LM (44,3%), acompanhado pelo  aumento significativo da razão CD4/CD8 quando 
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comparado à do grupo C (35,2%), LU (41,1%), LM (47%) e LUM (52,9%). 

Interessantemente, a associação do ultrassom com a suplementação com óleo de 

peixe (LPU) promoveu aumento significativo na contagem de células positivas para 

CD8, em comparação ao grupo LP (p<0,05), sem estar associada ao aumento 

significativo na contagem de células positivas para CD4 ou redução na razão 

CD4/CD8 (p>0,05). A associação da microcorrente com a suplementação com óleo 

de peixe (LPM) aumentou significativamente (p<0,05) a contagem de células 

positivas para CD4 em comparação a sua aplicação isolada (LM), e reduziu 

significativamente a contagem de células positivas para CD8, porém não foi 

acompanhada por alterações significativas na razão CD4/CD8. Curiosamente, a 

terapia combinada associada com suplementação com óleo de peixe foi capaz de 

aumentar significativamente a contagem de células positivas para CD4 em 

comparação à sua aplicação isolada (LUM) em 50,6%, acompanhada pelo aumento 

significativo da razão CD4/CD8 em 46,6% (p<0,05). 

 

4.6 CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE INTERLEUCINAS (IL-1β, IL-6 e IL-10) E 

FATOR-α DE NECROSE TUMORAL (TNF- α) 

 

Analisando os dados na tabela 2, observa-se que o modelo de ferida 

excisional (L) foi capaz de estimular significativamente (p<0,05) a produção de IL-1β 

para o período experimental de 3 dias em comparação ao grupo controle, não sendo 

mais detectável em 7 ou 14 dias. A intervenção com ultrassom (LU) reduziu 

significativamente a produção de IL-1β em 94,2% no período experimental de 3 dias 

quando comparada ao grupo L, mas curiosamente aumentou significativamente em 

7 dias não sendo mais detectável em 14 dias. A microcorrente (LM) também foi 

capaz de reduzir significativamente a produção desta citocina (p<0,05), pois não foi 

detectável em nenhum dos períodos experimentais estudados. Comportamento 

semelhante ocorreu com a terapia combinada (LUM), onde reduziu 

significativamente em 71,1% a produção de IL-1β no período experimental de 3 dias 

quando comparado ao grupo L, não sendo mais detectável para 7 e 14 dias.  

Interessantemente, a suplementação com óleo de peixe (LP) foi capaz de 

inibir a produção desta citocina, não sendo detectável em nenhum dos períodos 

experimentais. Já, a associação da suplementação com o ultrassom (LPU) permitiu 

redução significativa ainda maior desta citocina quando comparado a sua aplicação 
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isolada (LU), pois não foi detectável. Curiosamente, a associação da suplementação 

com óleo de peixe e microcorrente (LPM) manteve expressão aumentada no período 

experimental de 3 dias semelhante ao grupo L (p>0,05), porém não sendo detectável 

para o período de 7 e 14dias. Finalmente, a terapia combinada associada com 

suplementação com óleo de peixe (LPUM) também foi capaz de inibir o ambiente 

inflamatório, pois a produção de IL-1β não foi detectável em nenhum dos períodos 

experimentais estudados. 

 

Tabela 2. Concentração plasmática de interleucinas IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α 
(pg/ml), para o período experimental de 3, 7 e 14 dias após a realização do modelo 
de ferida excisional, entre os diferentes grupos de intervenção.  

 C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 
 3 dias 
IL-1β nd  

 
45a 

(27-64) 
2,6b 

(0-37) 
ndb 13b  

(6-52) 
ndb ndb,c 44  

(7-45) 
ndb 

TNF-α nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
IL-6 nd 3,2  

(0,2-6,1) 
8,9a 

(3,5-11) 
1,2  

(0,1-5,1) 
ndc nd 1,6  

(1,1-1,7) 
0,1  

(0-0,2) 
0,9  

(0,8-6,6) 
IL-10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
 7 dias 
IL-1β nd nd 28  

(0-40) 
nd nd nd 8  

(0-15) 
nd nd 

TNF-α nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
IL-6 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
IL-10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
 14 dias 
IL-1β nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
TNF-α nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
IL-6 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
IL-10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

 Obs.: Os animais foram divididos em 9 grupos: C = controle, sem excisão cirúrgica e sem 
intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com microcorrente; 
LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo de peixe; LPU= 
lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado suplementado com 
óleo de peixe e tratado com microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado 
com terapia combinada. ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao 
LU. 

 

Apesar de algumas formas de intervenção utilizadas neste estudo 

estimularem a produção de IL-1β, o mesmo não ocorreu com o TNF-α que não foi 

detectado nas amostras nos diferentes períodos experimentais. 

Em relação à produção de IL-6, foi possível observar que a produção desta 

citocina foi estimulada apenas no período experimental de 3 dias, não sendo 
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observado com 7 e 14 dias. O modelo de ferida excisional (L) foi capaz de aumentar 

a expressão de IL-6 no período de 3 dias em comparação ao grupo controle, porém 

de forma não significativa (p>0,05). O grupo tratado com ultrassom (LU) foi o que 

mais aumentou (64%) a expressão de IL-6 em comparação ao grupo C (p<0,05), 

porém não significativa em comparação ao grupo L (p>0,05). Já a microcorrente 

(LM) diminuiu em 62,5% a expressão de IL-6 em comparação ao grupo L, porém 

esta alteração não foi significativa. Interessantemente, a intervenção com terapia 

combinada (LUM) reduziu significativamente a sua produção em comparação ao 

grupo LU (p<0,05), não sendo detectável. A suplementação com óleo de peixe (LP) 

não alterou a expressão de IL-6. Assim, a associação da suplementação com óleo 

de peixe ao ultrassom (LPU) permitiu redução na sua produção comparada ao 

tratamento isolado (LU) em 82%, da mesma forma com a associação do óleo de 

peixe com microcorrente (LPM) reduziu 91,6% a expressão de IL-6 em comparação 

à aplicação isolada (LM), porém estes dados não foram significativos. E de forma 

interessante, a associação da terapia combinada com a suplementação com óleo de 

peixe aumentou a expressão de IL-6 em comparação à aplicação isolada (LUM), 

porém ainda mantendo níveis mais baixos (71,8% a menos) em comparação com o 

grupo L, não sendo significativo.  

Também não foram detectados nos diferentes períodos experimentais, a 

expressão da IL-10 nos diferentes grupos de intervenção.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Evidencia-se neste estudo que os diferentes recursos foram capazes de 

alterar o percentual de redução da área da ferida, os parâmetros de macrófagos, 

linfócitos e citocinas. Então, a fim de facilitar a discussão dos diversos resultados 

encontrados, optamos por apresentar cada uma das variáveis analisadas, em 

subcapítulos da discussão, de acordo com as hipóteses estabelecidas, sendo 

apresentadas a seguir.  

  

5.1 FOTOPLANIMETRIA E OCLUSÃO COMPLETA DA FERIDA DURANTE O 

PERÍODO DE ESTUDO 

 

No atual estudo, os diferentes recursos fisioterapêuticos induziram redução 

estatisticamente significativa da área de superfície da ferida, mensurados pela 

fotoplanimetria, após 14 dias do modelo excisional, em comparação ao tempo inicial. 

Entretanto, não houve diferença significativa em comparação ao grupo lesado, nos 

diferentes tempos avaliados (Figura 37). O tempo de cicatrização de feridas 

epiteliais agudas difere na literatura, sendo que a maioria relata entre 7 e 14 dias 

(GASPI et al., 2011). No presente estudo a maioria dos animais experimentais 

(71,8%) necessitou mais de 14 dias para a oclusão completa da ferida (Tabela 1). 

Oclusão completa foi considerada como aproximação das bordas da ferida, com 

ausência de tecido de granulação e coloração mais próxima a pele íntegra. Assim, 

análises estatísticas revelaram que os recursos fisioterapêuticos aplicados não 

diferiram em relação ao tempo de oclusão completa da ferida após modelo 

excisional, quando comparados ao grupo lesado. 

Diferentes estudos, em animais e humanos, apresentaram resultados 

positivos (FRANEK et al., 2004; TARAJAD et al., 2008; ALTMORE et al., 2009; 

FREITAS et al., 2013; OLYAIE et al., 2013; BEHESHTI et al., 2014; POLAK et al., 

2014) ou negativos (Ter RIET et al., 1996; DOLIBOG et al., 2008; WATSON et al., 

2011) para o desfecho percentual da área da ferida, após aplicação de ultrassom. As 

evidências foram apresentadas para feridas crônicas de diferentes etiologias e foram 

utilizados diferentes parâmetros de dosimetria, o que dificulta a comparação dos 

resultados. Desta forma, podemos aventar que diferentes protocolos do ultrassom 
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terapêutico, aplicados à diferentes tipos de ferida (aguda ou crônica), promovem 

diferentes resultados, havendo ainda a necessidade de se estabeler a janela ótima 

terapêutica, de acordo com as diferentes fases do processo de cicatrização. Mas, 

baseados no fato deste recurso alterar os parâmetros imunitários que modulam a 

cicatrização, vistos adiante, e no achado de linha tênue de diferenciação da variação 

percentual entre as diferentes intervenções; sugere-se que nosso estudo não foi 

capaz de detectar tais alterações, devido ao acaso, ao tamanho amostral pequeno 

para averiguação do efeito desta variável ou a dosimetria utilizada, apesar de 

baseada em evidências anteriores. Ressata-se que nós avaliamos apenas uma 

combinação de dosificação, e assim, nossos resultados não podem ser extrapolados 

para outras formas de parametrização.  

 Da mesma forma, sabe-se que a estimulação elétrica por microcorrente em 

feridas cutâneas, favorece o reparo tecidual por normalizar a bioeletricidade das 

correntes de lesão, que se encontram na mesma faixa de estimulação (em 

microamperagem), tornando explícita a ideia de ser definida como uma forma de 

eletroestimulação fisiológica, homeostática e normalizadora (MESSERLI & 

GRAHAM, 2011; ISSEROFF & DAHLE, 2012). Apesar desta prerrogativa, 

contrariando estudos anteriores (MEHMANDOUST et al., 2007) e corroborando com 

outros (LEFFMANN et al., 1994; JÜNGER et al., 2008) a microcorrente também não 

foi capaz de reduzir significativamente a área da ferida no atual estudo, apesar de 

influenciar os parâmetros imunitários, também podendo estes resultados estar 

relacionado à dosimetria utilizada. 

Assim, os protocolos utilizados com os recursos fisioterapêuticos (ultrassom, 

microcorrente e/ou terapia combinada) não foram suficientes para interferir na 

redução da área da ferida, analisadas pela fotoplanimetria. No entanto, foi possível 

evidenciar resultado surpreendente com a suplementação com óleo de peixe como 

terapia importante para acelerar a cicatrização. Suplementação com óleo de peixe 

revelou redução da área da superfície da ferida (97,6%, p<0,005), com grande 

magnitude estatística de seu efeito (r=0,68). Associados a este resultado, dois dos 

cinco animais suplementados com óleo de peixe (LP) tratados por 14 dias, 

apresentaram oclusão completa da ferida durante o período de estudo (p=0,07). 

Ainda, suplementação com óleo de peixe associada a microcorrente (LPM) ou 

terapia combinada (LPUM), foi capaz de permitir a oclusão completa da ferida, 
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quando comparados ao grupo lesado (p=0,019). Isso indica interação positiva da 

suplementação com os dois recursos fisioterapêuticos. 

Mas, uma vez que os recursos fisioterapêuticos não produziram resultados 

significativos quando aplicados isoladamemte, para priorizar a análise do efeito do 

da suplementação com óleo de peixe, os grupos foram agrupados sem levar em 

consideração o recurso fisioterapêutico aplicado, em animais suplementados (S) ou 

não suplementados (NS). Animais suplementados com óleo de peixe (S) tiveram 8,1 

vezes mais chances de ter o fechamento da ferida no 14odia do que os animais não 

suplementados (Figura 38), corroborando com os achados da fotoplanimetria 

De maneira semelhante, suplementação oral com óleo de peixe, rico em EPA 

e DHA, em modelo de ferida aguda de adultos jovens e saudáveis, também 

apresentou menor média significativa da superfície da área total da ferida no 5o dia, 

indicando maior reepitelização, comparativamente ao grupo placebo. Os autores 

relacionaram os resultados ao metabolismo de eicosanoides, por menor expressão 

de 9-HODE pró-inflamatório (McDANIEL et al., 2011).  

Outro estudo (ONG et al., 2013) demonstrou que suplementação oral com 

óleo de peixe e linhaça, duas semanas antes da realização de ceratectomia 

fotorrefrativa (procedimento cirúrgico à LASER para tratar defeitos de refração do 

olho) mostrou que a reepitelização da córnea foi significativamente mais rápida, em 

comparação ao grupo controle, mensuradas com base na coloração da córnea por 

meio de fotografias, associada a estabilização do filme lacrimal e recuperação mais 

rápida da acuidade visual. 

Contrariando estes achados, Otranto et al. (2010) investigaram a 

suplementação com diferentes óleos (óleo de girassol, rico em ômega 6 e óleo de 

linhaça e peixe, ricos em ômega 3, de diferentes fontes) na cicatrização de feridas 

em ratos. Os autores concluíram que a suplementação por gavagem (1,5ml/kg/dia) 

com os diferentes óleos, retardou a oclusão da ferida cutânea, bem como afetou o 

infiltrado inflamatório e aumentou a deposição de colágeno nas lesões. 

Corroborando parcialmente com este achado, grupo do mesmo pesquisador (ROSA 

et al.; 2014), defendeu a ideia de que suplementação com óleo de peixe não é capaz 

de melhorar a cicatrização de feridas cutâneas, em ratos cronicamente estressados.  

Os resultados mostraram que apesar da suplementação com óleo de peixe reduzir 

concentrações de norepinefrina, não reduziu a área da superfície da ferida, 

aumentou a infiltração de neutrófilos e macrófagos no local com consequente 
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diminuição da migração de fibroblastos e deposição de colágeno, resultando em 

fechamento mais lento, comparado à suplementação com óleo de oliva, rico em 

ômega-9. Sugere-se que os achados deste grupo, podem ser decorrentes do estress 

crônico ou da baixa concentração de EPA (10 a 15%) e DHA (8 a 15%) no 

suplemento de óleo de peixe utilizado. 

Portanto, da mesma forma que a aceleração da cicatrização de feridas, com 

os diferentes recursos fisioterapêuticos aplicados neste estudo, são dependentes da 

dose; a suplementação com óleo de peixe também parece ser, porém não 

encontramos estudos que corroboram com esta inferência. Acreditamos que os 

resultados do nosso estudo, na aceleração do tempo de oclusão da ferida, no grupo 

de ratos suplementados com óleo de peixe, podem ser justificados pela capacidade 

dos AGPI incorporarem-se à membrana celular e desencaderem uma série de 

eventos que colaboraram para modular a resposta inflamatória local. De acordo com 

a literatura, estes eventos podem ser decorrentes: do aumento da permeabilidade da 

membrana, da síntese de eicosanoides com menor potencial inflamatório, da síntese 

de mediadores especializados pró-resolução (lipoxinas, resolvinas, protetinas e 

maresinas) e da ativação de fatores de transcrição com modificação na expressão 

gênica (CALDER, 2011; McDANIEL et al., 2011; YATES et al., 2014). Estes 

mecanismos vão ao encontro com as recentes publicações de um grupo de 

pesquisadores (SERHAN et al.,2015a; SERHAN et al., 2015b). Os autores afirmam 

que mediadores especializados pró-resolução orquestram a resolução da inflamação 

aguda, permitindo o retorno à homeostase, decorrente principalmente da sua 

influência sobre a ação de macrófagos, alterando sua biossíntese para um fenótipo 

mais anti-inflamatório (M2) e aumentando a produção de maresinas derivadas de 

macrófagos que inibem o recrutamento de neutróficos e estimulam a eferocitose, 

proporcionando homeostae ao tecido. Ou seja, para o grupo de pesquisadores, os 

mediadores lipídicos são essenciais no processo de cicatrização. 

Baseados nessa premissa, hipotetizamos que a associação da 

suplementação de óleo de peixe aos diferentes recursos fisioterapêuticos poderiam 

acelerar a taxa de redução da área da ferida. Mas inesperadamente, os resultados 

da fotoplanimetria não reveleram diferenças estatisticamente significativas com a 

aplicação do ultrassom (91,9% de redução), microcorrente (97,3%) ou terapia 

combinada (96,1%), em comparação ao grupo tratado somente com suplementação 

(97,6%). Portanto, os dados da fotoplanimetria não corroboraram com os achados 
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positivos significativos da associação da suplementação com óleo de peixe à 

microcorrente e terapia combinada no tempo de oclusão da ferida.  

Acreditamos que a fotoplanimetria pode não ter revelado, a linha tênue 

encontrada em nosso estudo, de diferenciação na variação percentual da área da 

superfície da ferida. Também sugerimos que trabalhos futuros incluam na análise 

computacional, variações na cor do tecido em reparo, para maior precisão dos 

limites da ferida, maior sensibilidade da fotoplanimetria e menor taxa de erro de 

interpretação, como proposto por Papazoglou et al. (2010). Recentemente, a 

comunidade científica está explorando os diferentes métodos para avaliação de 

feridas, sugerindo que sejam utilizadas tecnologias de imaginologia não invasiva, 

(PAUL et al., 2015), pois fornecem informações estrutural, funcional e 

hemodinâmica, com maior precisão dos resultados. Entretanto, com a desvantagem 

de alto custo para análise. Desta forma, foi desenvolvido proposta de avaliação do 

volume da ferida, mensurada por sistema laser 3D e aquisição de cor, que ainda 

requer melhorias para ser utilizado em ambiente clínico (Pavlovcic et al., 2015).  

 

5.2 MASSA CORPORAL 

  
Evidências apontam que ultrassom (SKLAR et al., 2014; TONUCCI et al., 

2014) e microcorrente (MELO et al., 2013; NOITES et al., 2015) possuem efeito 

lipolítico local, porém sem repercussão sistêmica. Portanto, não acreditávamos que 

estes recursos pudessem alterar a massa corporal dos animais experimentais, como 

evidenciado (Figura 41). Diferentemente, hipotetizamos que o óleo de peixe poderia 

promover manutenção da massa corporal após o modelo excisional.  

Assim, na tentativa de demonstrar o efeito da suplementação com óleo de 

peixe na manutenção da massa corporal, optamos por agrupar os dados dos quatro 

grupos suplementados (S), comparados aos quatro grupos não suplementados (NS) 

independente da intervenção fisioterapêutica estudada. Mas, resultados estatísticos 

não suportaram a ideia de que o óleo de peixe desempenhasse papel protetor na 

manutenção da massa corporal com a intervenção cirúrgica, apesar de em média ter 

apresentado aumento percentual em comparação à redução média dos animais não 

suplementados (Figura 42). 

Cirurgia ou trauma promove estado catabólico que pode durar semanas ou 

meses e implica em significativa perda de peso no pós operatório. Período 
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hipermetabólico e hiperdinâmico do processo inflamatório agudo, caracterizado pelo 

aumento de mediadores inflamatórios, induz o corpo a catabolizar tecido muscular 

esquelético, epitelial e ósseo, para suportar a síntese proteica necessária para a 

cicatrização. Portanto, após o trauma verifica-se perda da massa corporal magra, 

sendo esta resposta catabólica proporcional aos danos gerados pela lesão 

(WILLIAMS & BARBUL, 2012; EVANS et al., 2014). Acredita-se também que o 

processo inflamatório pode induzir a caquexia, porque o ácido araquidônico (ARA) 

converte-se em eicosanoides, principalmente prostaglandinas PGE2, que é 

importante fator angiogênico e catalítico envolvido na produção da síndrome de 

caquexia. É sabido que, dieta rica em ômega 3, compete metabolicamente com a 

produção de ARA e consequentemente PGE2 (DAS, 2008; CALDER, 2011), sendo 

portanto, protetora para o desenvolvimento de caquexia. Porém, em nosso estudo 

não foi avaliado o perfil de caquexia nos grupos ou marcadores da síntese de 

eicosanoides, que ajudariam a compreender melhor o efeito do óleo de peixe. 

 É de conhecimento que o estado nutricional influencia a evolução da 

cicatrização de feridas (WILLIAMS & BARBUL, 2012), sendo a imunonutrição 

definida como a utilização de elementos nutritivos específicos, na tentativa de 

modular o sistema imunitário, para proporcionar benefícios em estado catabólico de 

lesão ou doença (CHOW & BARBUL, 2014). É considerada medida essencial para 

modulação imunológica e metabólica no período perioperatório, devendo ser 

implementada no pré-operatório, antes do aparecimento de estress cirúrgico. 

Acredita-se que estado anabólico perioperatório, melhora a cicatrização, reduz 

complicações e encurta o tempo de recuperação da função intestinal e da alta 

hospitalar (EVANS et al., 2014). WILLIAMS & BARBUL (2012) reforçam que, na 

maioria das vezes, a cicatrização de feridas operatórias ocorre mesmo em estado de 

desnutrição pós-operatória, porém com retardo na cicatrização. 

Suplementação com ômega-3 é considerado imunonutriente importante para 

estados catabólicos, modula a resposta inflamatória, fornece suporte calórico para a 

cicatrização e reverte ou minimiza a perda de massa magra excessiva (EVANS et 

al., 2014). Entretanto, o seu efeito global sobre a cicatrização de feridas, ainda não é 

conhecido (CHOW & BARBUL, 2014). Estudo realizado (THEILLA et al., 2012a) 

objetivando avaliar o impacto de dieta com fórmula de micronutrientes enriquecida 

com EPA, fornecido de óleo de peixe, sobre a cicatrização de úlceras de pressão 

grau II, em pacientes internados na unidade de terapia intensiva; revelaram que a 
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intervenção nutricional enriquecida com EPA impediu a progressão da úlcera em 

comparação ao grupo controle. O impedimento à progressão da lesão, foi associado 

à concentrações sanguíneas reduzidas de proteína C reativa (marcador da 

inflamação), sugerindo atenuação potencial de resposta inflamatória excessiva, 

juntamente com aumento positivo das moléculas de adesão de linfócitos e 

granulócitos (THEILLA et al., 2012b). Os autores ainda sugerem que os 

micronutrientes foram utilizados em doses insuficientes para facilitar a reparação do 

tecido, sendo que doses mais altas poderiam ser benéficas. 

Recomendações da ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) para adição de EPA e DHA na dieta parenteral de pacientes em 

cuidados intensivos, sugerem diminuição no tempo de internamento, resposta 

inflamatória, taxa de infecções e uso de antibióticos; sendo que os benefícios podem 

estar associados à incorporação destes ácidos graxos nas membranas celulares, 

diminuindo a síntese de eicosanoides inflamatórios e citocinas (incluindo TNF-α, IL-6 

e IL-8), com grau de evidência B para sua recomendação (SINGER et al., 2009). 

Apesar de em nosso estudo, a manutenção da massa não ter sido 

significativa nos grupos submetidos a suplementação, estudos anteriores em 

diferentes condições de saúde, como câncer (CERCHIETTE et al., 2007; BONATTO 

et al., 2012) e doença de Alzheimer (IRVING et al., 2007) apresentaram resultados 

positivos. Os autores sugerem que a manutenção da massa corporal proporcionada 

pela suplementação com óleo de peixe, pode estar relacionada a manutenção do 

apetite. Destaca-se aqui que estes estudos utilizaram diferentes concentrações de 

EPA e DHA (1,5:1 e 1:3 respectivamente), desafiando as pesquisas em relação a 

dose-resposta ideal. 

MARTÍNEZ-VICTORIA & YAGO (2012) em revisão sistemática de ensaios 

clínicos que objetivaram investigar os efeitos da suplementação de AGPI n-3 sobre a 

massa corporal de adultos em diferentes condições (indivíduos saudáveis ou com 

fatores de risco cardiovascular associados, como diabetes mellitus tipo II, 

hiperinsulinemia ou síndrome metabólica) e mulheres durante a gravidez/lactação; 

destacam que a maioria dos estudos, não apresentou, diferenças na massa 

corporal. Os diferentes resultados não forneceram dados robustos para concluir que 

AGPI n-3 pode modificar a massa corporal, e sendo capaz, o mecanismo com que 

ocorrem e a dose-resposta ainda são inconclusivas (ALEXANDER & SUPP, 2014). 
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Porém, Ellulu et al. (2015) afirmam que sua recomendação diária para promover 

benefícios à saúde e diminuir a inflamação é baseada em evidências científicas. 

 

5.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS DE MACRÓFAGOS PERITONEAIS 

 

Devido ao reconhecido papel fundamental dos macrófagos na cicatrização 

(CHEN et al, 2015a) e sua influência na proliferação e diferenciação linfocitária 

(discutida adiante), esta população foi estudada, a fim de verificar alterações na 

funcionalidade, decorrente da aplicação dos diferentes recursos fisioterapêuticos e 

da incorporação de AGPI n-3 por meio da suplementação de óleo de peixe. Este 

último, reconhecido por ter a habilidade de modificar o sistema imunitário inato e 

adaptativo (JEFFERY et al, 1997; CALDER, 1998; BONATTO et al., 2004; 

BONATTO, 2008; BONATTO et al., 2012). 

 

5.3.1 Atividade fagocítica 

 

Dentre os diferentes processos de defesa utilizados pelos macrófagos, a 

fagocitose é o processo de reconhecimento e englobamento de microrganismos 

invasores, que se inicia com o reconhecimento do ligante do macrófago à estrutura a 

ser fagocitada. O fagossomo é formado então por meio do remodelamento da 

membrana, extensão de seus pseudópodes e englobamento da partícula 

(SARANTIS & GRINSTEIN, 2012). Assim, a atividade fagocítica está relacionada a 

fluidez da membrana (BONATTO, 2008; BONATTO et al., 2012). 

 Em nosso estudo, a atividade fagocitária pelos macrófagos obtidos da 

cavidade peritoneal, dos animais experimentais, ao final de 14 dias após a 

intervenção, mostrou que as diferentes modalidades de intervenção estudadas 

tenderam a aumentar a capacidade fagocítica. Entretanto, este aumento foi 

significativo apenas para o grupo que recebeu suplementação de óleo de peixe (LP) 

(Figura 43). Isto sugere que o enriquecimento da membrana celular dos macrófagos 

com AGPI n-3, derivados do óleo de peixe, podem promover modificações no seu 

perfil lipídico, aumentando sua capacidade fagocítica (CALDER, 2007; CALDER, 

2008) pelo fato dos lipídios participarem na regulação do crescimento celular, 

motilidade e proliferação (WYMANN & SCHNEITER, 2008). Esta hipótese corrobora 

com estudos anteriores, realizados em nosso laboratório, que avaliaram o efeito da 
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suplementação com óleo de peixe sobre a capacidade fagocítica de neutrófilos em 

pacientes com câncer (BONATTO, 2008; BONATTO et al., 2012). Mecanismo pelo 

qual o óleo de peixe promove a fagocitose por macrófagos não está totalmente 

elucidado. Hipótese sugerida por YEUNG et al (2006), BONATTO (2008) e 

BONATTO et al. (2012), é que o óleo de peixe rico em ômega 3, influencia a 

composição dos fosfolipídios da membrana de células imunitárias e aumenta a 

fluidez da membrana celular, promovendo alterações na atividade fagocitária, pois 

os receptores para fagocitose localizam-se nas rafts, locais ricos em colesterol que 

estão nos microdomínios da membrana.  

Até onde sabemos, este foi o primeiro estudo a avaliar a capacidade 

fagocítica de macrófagos após aplicação do ultrassom, microcorrente ou terapia 

combinada, sendo que o aumento da capacidade fagocítica por estes recursos não 

foi significativa em relação ao grupo controle e grupo lesado. Curiosamente, a 

associação destes recursos com a suplementação com óleo de peixe, promoveu a 

debelação do efeito imunoprotetor dos AGPI n-3, sugerindo que estes recursos não 

são capazes de melhorar a capacidade fagocítica, porém, não é possível explicar os 

mecanismos com que isto ocorre. 

Estudo clássico, realizado por Young & Dyson (1990) analisou a capacidade 

da proliferação de fibroblastos após aplicação de ultrassom em células U937 (uma 

forma não estimulada de macrófagos que pode ser mantida in vitro). De acordo com 

os autores, níveis terapêuticos de HFU (ultrassom contínuo, frequência de 0,75MHz 

ou 3MHz, intensidade de 0,5W/cm2 e duração de 5 minutos) podem induzir os 

macrófagos a libertar fatores mitogênicos de fibroblastos já residentes no citoplasma 

(0,75MHz) ou estimular a capacidade da célula para sintetizar e secretar estes 

mesmos fatores (3MHz). Entretanto os autores chegaram a essa conclusão pelo 

maior número de fibroblastos presentes na cultura, não sendo explicado os 

mecanismos que melhoraram a função dos macrófagos em estimular a proliferação 

dos fibroblastos. 

Taskan et al. (1996) investigaram os efeitos da aplicação de HFU (frequência 

não declarada, pulsado a 20%, intensidade de 0,1W/cm2, duração de 5minutos, uma 

vez ao dia, durante 7 dias) e corrente elétrica (corrente direta, intensidade de 300µA, 

30 minutos por dia, durante 7 dias, iniciando com o eletrodo negativo até o terceiro 

dia e depois invertido a polaridade nos dias subsequentes) em feridas (incisão 

cirúrgica linear) de ratos. Os autores encontraram maior número de macrófagos com 
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a aplicação de HFU, porém com menor número de mastócitos, maior quantidade de 

fibroblastos e maior resistência à ruptura, comparados ao seu grupo placebo, sem 

diferenças para polimorfonucleares e hidroxiprolina. Já a corrente elétrica diminuiu o 

número de polimorfonucleares, macrófagos e mastócitos, com aumento significativo 

de fibroblastos, hidroxiprolina e resistência à ruptura, comparado ao seu grupo 

placebo no 7o dia pós operatório. Os resultados indicaram que a estimulação elétrica 

foi mais eficiente, pois ao comparar os dois tratamentos, diminuiu significativamente 

o número de polimorfonucleares e aumentou número de fibroblastos e hidroxiprolina. 

Posteriormente, Demir et al. (2004b), utilizaram os mesmos procedimentos 

metodológicos de Taskan et al. (1996) com o objetivo de comparar os efeitos da 

aplicação da HFU pulsado a 20% (frequência de 1MHz, intensidade de 0,5W/cm2, 

contato direto com o aplicador em movimento, durante 5 minutos, por 10 dias) com o 

Laser terapêutico de Arsenieto de Gálio. Os autores constataram que os dois 

recursos foram capazes de diminuir a quantidade de macrófagos, mastócitos e 

polimorfonucleares após 10 dias, em comparação ao grupo controle com aplicação 

placebo, confirmando seu efeito anti-inflamatório, associados ao aumento do número 

de fibroblastos, nível de hidroxiprolina e aumento da resistência à ruptura. Eles 

concluíram que o Laser foi mais eficaz, pois o número de polimorfonucleares e 

macrófagos foram mais reduzidos em comparação ao grupo ultrassom, acelerando 

significativamente a resolução da fase inflamatória.  

O mesmo grupo de pesquisadores (DEMIR et al., 2004a) compararam o uso 

da corrente direta (intensidade de 300µA, 30 minutos por dia, durante 10 dias) com o 

mesmo protocolo de Laser terapêutico do estudo citado anteriormente, avaliando os 

mesmos desfechos clínicos. Eles demonstraram resultados superiores para a 

aplicação da corrente na fase inflamatória, constatada pelo decréscimo no número 

de polimorfonucleares, macrófagos e mastócitos, com resultados semelhantes entre 

os dois recursos, para aumento do número de fibroblastos, nível de hidroxiprolina e 

aumento da resistência à ruptura.  

Como não foram encontrados estudos que avaliaram a capacidade fagocítica 

dos macrófagos com os diferentes recursos fisioterapêuticos, sugere-se que mais 

estudos sejam realizados para compreensão do fenômeno, uma vez que os dados 

aqui apresentados referem-se apenas à 14 dias após a lesão, fase em que o 

processo de cicatrização já estava sendo finalizado.  
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5.3.2 Retenção de Vermelho Neutro  

  

Após formação do fagossomo, ocorre metamorfose gradual, através da fusão 

com endossomas e lisossomas para ação microbicida (SARANTIS & GRINSTEIN, 

2012). O material englobado é destruído pela ação de enzimas lisossomais das 

organelas citoplasmáticas e das espécies reativas de oxigênio (ROS-reactive oxygen 

species) (BONATTO, 2008). Então para estudarmos o sistema lisossomal, analisou-

se a incorporação de vermelho neutro em compartimentos ácidos ou negativamente 

carregados (Figura 44). É possível perceber que os diferentes recursos 

fisioterapêuticos analisados não foram capazes de aumentar a captação de 

vermelho neutro, acompanhados do aumento não significativo da atividade 

fagocitária.  

Diferentemente, a suplementação com óleo de peixe (LP), além de aumentar 

a atividade fagocitária, demonstrou ser capaz de processar o material englobado, 

representado pelo aumento significativo da captação de vermelho neutro. Gorjão et 

al. (2006) investigaram o efeito da suplementação com óleo de peixe, rico em DHA, 

por 8 semanas, em 10 indivíduos do sexo masculino. Eles relataram que o DHA 

aumentou a proliferação de linfócitos em resposta a concavalina A, aumentou a 

atividade fagocítica de macrófagos (145%) e neutrófilos (62%) em zimosan 

opsonizado e aumentou em 128% a quimiotaxia de neutrófilos. O aumento destas 

atividades retornou à capacidade inicial, após interromper a suplementação por 

período de 2 meses. Corroborando com BONATTO (2008), este achado pode ser 

explicado pela capacidade dos AGPI n-3 modificarem a estrutura da membrana do 

complexo golgiense, por alterar a produção das vesículas de secreção ou devido ao 

seu transporte para a membrana plasmática. 

Na presente pesquisa não foi encontrado estudos que avaliassem a retenção 

de vermelho neutro por macrófagos após aplicação do ultrassom, microcorrente ou 

terapia combinada. Nosso estudo apresentou redução da retenção de vermelho 

neutro quando associou-se a suplementação com óleo de peixe e os diferentes 

recursos, comparados ao efeito isolado da suplementação. Isto novamente revela 

debelação do efeito imunoprotetor dos AGPI com a associação aos diferentes 

recursos fisioterapêuticos, porém, não é possível explicar os mecanismos com que 

isto ocorre. 
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5.3.3 Ânion Superóxido 

 

Macrófagos e uma variedade de células do ambiente da ferida, são capazes 

de produzir moléculas redox, tais como ROS (como radical superóxido e peróxido de 

hidrogênio) e óxido nítrico (NO), que são essenciais para a morte do patógeno e 

iniciação da morte celular programada, apoptose (WINK et al., 2011). O oxigênio 

absorvido pelos tecidos é convertido por redução e oxidação em ROS, como o ânion 

superóxido (O2
-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) (PARK & BARBUL, 2004). Já 

está bem estabelecido que macrófagos sintetizam e liberam radical superóxido ou 

peróxido de hidrogênio, pela transferência de um único elétron para o oxigênio da 

enzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, em resposta a 

grande quantidade de estímulos, através de mecanismos diferentes, por sinais de 

transdução (WINK et al., 2011).  

Mudanças no redox celular são mais exploradas na cardiologia e oncologia, 

porém seu papel na mediação da imunidade tem atraído interesse na cicatrização de 

feridas. Por anos, assumiu-se que os radicais livres eram prejudiciais para as 

células, mas já foi elucidado que esses eventos são fundamentais na reparação dos 

tecidos, por desempenhar dois grandes papéis: erradicação de diferentes patógenos 

por liberação de imunotoxinas e modulação de vias imunossupressoras (WINK et al., 

2011). Às vezes, durante a fagocitose incompleta, ROS e enzimas hidrolíticas 

podem sair do fagossomo e extrapolar para o meio extracelular, acarretando danos 

no tecido local ou amplificando respostas pró-inflamatórias indesejadas (SERHAN et 

al., 2008).  

Sugere-se que a entrega de ROS em diferentes concentrações, tempo e 

localizações específicas, medeiam diferentes resultados no processo inflamatório 

que ainda não estão bem esclarecidos (WINK et al., 2011). Acredita-se que ROS 

atuam como mensageiros celulares para estimular a motilidade celular, a ação de 

citocinas e angiogênese (ENYEDI & NIETHAMMER, 2015), mas quando 

aumentadas excessivamente, ultrapassam o efeito benéfico e causam danos 

teciduais (GUO e DiPIETRO, 2010). 

Tem sido demonstrado que AGPI n-3 incorporados a membrana celular 

fagocítica, são capazes de aumentar a produção do ânion superóxido na presença 

de tumores; e sua fluidez aumentada, pode induzir a mudanças morfológicas das 



168#

#

evaginações, facilitando a produção de vesículas endocíticas e a fagocitose, 

demonstrando seu forte poder antitumoricida (BONATTO, 2008; BONATTO et al., 

2012). Esta afirmação é parcialmente corroborada em nosso estudo de cicatrização 

de feridas, pois os animais suplementados com óleo de peixe (LP) apresentaram em 

média, maior produção de O2
- comparado as demais intervenções (Figura 45), 

porém sem significância em relação ao modelo lesivo sem tratamento (L).  

Resultado diferente foi relatado por CALDER (2006), que afirma recuo de 30 a 

55% na produção de espécies reativas de oxigênio (ânion superóxido ou peróxido de 

hidrogênio) por neutrófilos humanos estimulados, após suplementação com EPA e 

DHA. Ácido graxos poli-insaturados n-3 são capazes de inibir a formação de ROS e 

RNS (espécies reativas de nitrogênio) por macrófagos estimulados, através da 

regulação de enzimas envolvidas no processo (OLIVERA & NUNES-PINHEIRO, 

2013). De fato, a diminuição de ROS pode estar relacionada ao efeito 

imunomodulador dos AGPI n-3 sobre a atividade da NADPH oxidase que é 

precursora de ROS e atua como segundo mensageiro para estimular proliferação e 

angiogênese (MATESANZ et al., 2010). Mas, não está claro a razão para estas 

discrepâncias na literatura. Então sugerimos que diferentes doses de EPA e DHA 

adotadas e os diversos modelos patológicos utilizados, podem contribuir para 

determinar o efeito do óleo de peixe sobre as ROS. 

Estudo elegante realizado por MATESANZ et al. (2010) investigou in vitro os 

efeitos de EPA, DHA e ARA, na produção de ânion superóxido e NO de células 

endoteliais microvasculares da retina lesionadas, em comparação a grupo controle.  

Seus resultados apontaram que DHA foi o agente mais potente para recuperação da 

lesão, com redução de produção de ânion superóxido e aumento da 

biodisponibilidade de NO, estimulando em maior grau a angiogênese reparadora. 

Sugeriram então, que acumulação diferencial de EPA e DHA, podem induzir efeitos 

diferenciados na cicatrização. Os autores acreditam que a maior relação de O2
-/NO 

provenientes da maior quantidade de EPA (porque EPA reduziu a produção de ânion 

superóxido, mas não foi capaz de alterar o NO) tem maior potencial proliferativo; 

enquanto DHA, migratório. Assim, DHA pode ter vantagem terapêutica sobre EPA 

em distúrbios vasoproliferativos, por ter maior potencial anti-inflamatório e 

vasodilatador, talvez pela presença de uma ligação insaturada adicional em DHA 

que aumenta o índice de insaturação. 
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As evidências sobre a produção de ânion superóxido por macrófagos, após 

aplicação do ultrassom não focalizado, microcorrente ou terapia combinada são 

quase inexistentes. Nosso estudo apresentou redução da produção de ânion 

superóxido quando associou-se a suplementação com óleo de peixe ao ultrassom e 

à microcorrente, comparados ao efeito isolado da suplementação. Isto novamente 

revela debelação do efeito imunoprotetor dos AGPI com a associação aos recursos 

fisioterapêuticos, porém não é possível explicar os mecanismos com que isto ocorre. 

De fato, a formação de radicais de ânions superóxido pelo ultrassom está 

relacionada a sonólise da água, formando primariamente átomos de hidrogênio e 

radicais hidroxila, que na presença de oxigênio, demonstrada em 1972 pela 

utilização da enzima superóxido dismutase (SOD) e inibição da redução do 

citocromo C, formam radicais de ânion superóxido (RIESZ & KONDO, 1992). Honda 

et al. (2004) comprovaram a formação de ânion superóxido com a aplicação de 

ultrassom não focalizado (HFU contínuo, 1MHz, intensidade de 4,9W/cm2, durante 1 

minutos) em células humanas de linfoma, associados com aumento intracelular de 

cálcio, que induzem a fragmentação do DNA e a apoptose celular via ativação de 

caspase.  Entretanto, a literatura é conflitante quanto ao seu envolvimento para a 

produção dos bioefeitos do ultrassom, podendo ser de curta duração, colocando em 

dúvida sua contribuição (FURUSAWA et al., 2014). Acreditamos que os parâmetros 

acústicos utilizados em nosso experimento foram insuficientes para induzir a 

formação de ROS, talvez porque frequências ultrassônicas acima de 2MHz não são 

capazes de sonolizar a água (LIFKA et al., 2003). 

Quanto à estimulação elétrica, Yu et al. (2014) em trabalho de revisão sobre 

os efeitos da microcorrente na cicatrização de feridas, sugerem que a estimulação 

elétrica externa gera radicais superóxido nos queratinócitos. Os radicais são 

doadores de elétrons para a fosforilação oxidativa, melhorando o desempenho do 

ciclo do ácido tricarboxílico e aumentando a produção de NADPH, que em seguida 

entra na cadeia de transporte de elétrons, contribuindo para o aumento potencial da 

membrana mitocondrial e consequentemente, melhorando sua função. Entretanto, 

os mecanismos que levam à produção de ROS pelo estímulo elétrico não foram 

elucidados.  
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5.3.4 Peróxido de Hidrogênio 

 

Peróxido de hidrogênio (H2O2) é formado, quando um ânion superóxido reage 

com outro (BONATTO, 2008). O processo de cicatrização tecidual pode modificar a 

taxa de produção desta substância, sendo sugerido que a dieta rica em AGPI n-3 e 

os diferentes recursos fisioterapêuticos pudessem contribuir para maior atividade 

citotóxica dos macrófagos.   

Nossos resultados demostraram que após 14 dias da ferida excisional, a 

produção de peróxido de hidrogênio diminuiu em relação ao grupo controle (Figura 

46). As diferentes intervenções fisioterapêuticas não foram capazes de alterar 

significativamente sua produção, porém, suplementação com óleo de peixe manteve 

a produção aumentada significativamente, em aproximadamente 1,4 a 1,9 vezes em 

comparação aos demais grupos. Mais uma vez, a associação dos diferentes 

recursos com a suplementação com óleo de peixe reduziu significativamente sua 

produção ao comparar com a suplementação isolada (LP), suprimindo o efeito do 

óleo de peixe.  

Da mesma maneira que AGPI n-3 incorporados à membrana celular 

fagocítica, são capazes de aumentar a produção do ânion superóxido, ocorre 

aumento de peróxido de hidrogênio, sendo utilizado os mesmos mecanismos para 

explicar seus efeitos (BONATTO, 2008). Podemos ainda aventar que AGPI n-3 pode 

ter efeito potencializador na atividade da proteína C quinase ou outros processos 

que se seguem (BONATTO et al., 2012), sendo que estes não foram explorados em 

nossos estudos. 

Existem evidências científicas suficientes, como descrito por Furusawa et al. 

(2014), para propor que o ultrassom, por seu efeito sonoquímico, é capaz de levar a 

sonólise da água na presença de oxigênio, que conduz a formação de peróxido de 

hidrogênio. Juffermans et al. (2006) investigaram o envolvimento do peróxido de 

hidrogênio na permeabilização das membranas celulares in vitro após exposição de 

ultrassom diagnóstico de baixa potência (frequência de 1,8MHz durante 10 

segundos). Eles comprovaram que na presença de cavitação estável, o ultrassom 

resultou em aumento da produção intracelular de peróxido de hidrogênio, 

relacionada ao aumento transitório da permeabilidade celular para o influxo de 

cálcio, sem afetar a viabilidade celular, verificada após 24 horas da exposição. Na 
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ausência de microbolhas, a produção de peróxido de hidrogênio e influxo de cálcio 

não foram significativas em relação ao grupo controle.  

Assim como Honda et al. (2004) comprovaram a formação de ânion 

superóxido com HFU (1MHZ), Milowska & Gabryelak (2007) também comprovaram a 

formação de radical hidroxila e peróxido de hidrogênio em eritrócitos de carpa, após 

a sonicação com ultrassom não focalizado (HFU contínuo, 1MHz, duração de 5 

minutos, com intensidades variando de 0,61 a 2,44W/cm2). Eles observaram a 

formação de peróxido de hidrogênio em todas as intensidades utilizadas e de radical 

hidroxila com curva ascendente de acordo com a intensidade aplicada. 

Demonstraram também que a aplicação do ultrassom contribuiu para a quebra do 

DNA, com aumento mais significativo para a intensidade mais elevada. O dano no 

DNA não foi relacionado ao aumento do peróxido de hidrogênio, comprovado pela 

adição de catalase na amostra (enzima capaz de retirar o peróxido de hidrogênio do 

meio), sugerindo ser causado pelo aumento em curva do radical hidroxila ou por 

outros mecanismos do ultrassom não explorados em seus experimentos. Além 

disso, as células foram capazes de reparar os danos do DNA, após 15 minutos da 

aplicação do ultrassom, sendo mais eficazes após 30 e 60 minutos, revelando que 

as lesões não são permanentes. 

Como em nosso estudo não observamos aumento da produção de peróxido 

de hidrogênio, isto pode sugerir que os parâmetros acústicos utilizados não foram 

suficientes para causar cavitação estável, corroborando com os achados de Frenkel 

et al. (2000) de ausência de cavitação na epiderme de peixes, após exposição de 

HFU em 3MHz e máxima intensidade permitida pelo equipamento (2,2W/cm2). 

Assim, como descrito por Hassan et al. (2010) o efeito mecânico de cavitação 

estável associado ao efeito sonoquímico de formação de radicais livres, como o 

peróxido de hidrogênio, são responsáveis pelo aumento do influxo de cálcio 

intracelular promovido pela onda ultrassônica, agindo como segundo mensageiro e 

promovendo a síntese e liberação de fatores de crescimento que contribuem para a 

cicatrização de feridas (GUIMARÃES et al., 2011). Isto reforça a hipótese de outros 

mecanismos envolvidos na alteração da permeabilidade celular, como as mudanças 

do citoesqueleto e da bicamada lipídica (KRASOVITSKI et al., 2011; UDROIU et al., 

2014), discutidos na revisão bibliográfica, além dos efeitos proporcionados pelo 

aumento do influxo de cálcio. Portanto, é improvável que os radicais livres de vida 
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curta, formado pelo ultrassom, possam contribuir diretamente para o influxo de cálcio 

(HASSAN et al., 2010). 

Sabe-se que equilíbrio de íons cálcio, estabelecido entre o citosol e outras 

organelas (como retículo endoplasmático e mitocôndrias), são essenciais para a 

homeostase de células vivas e regulam a proliferação e morte celular. Abertura de 

poros não específicos na membrana celular, provocados pela passagem de onda 

ultrassônica, aumenta a permeabilidade iônica ao influxo de cálcio. De forma 

semelhante à cinética de reparo da membrana ferida, o cálcio intracelular contribui 

para o fechamentos dos poros dentro de curto período de tempo, aventando-se 

diferentes mecanismos (HASSAN et al., 2010). O primeiro refere-se a sua 

capacidade de causar despolimerização de proteínas, fazendo com que os 

lisossomos fundam-se à membrana, selando-a e impedindo a perda de fluido 

extracelular (SCHLICHER et al., 2011). Outra hipótese é decorrente da ativação de 

enzimas citoplasmáticas, conhecidas como transglutaminase de tecido (TGase), que 

possuem a capacidade de interferir nas ligações de proteínas cruzadas e formar 

“coágulos” intracelulares. Ainda, o influxo de cálcio provocado pela sonicação, ativa 

mecanismos de efluxo mitocondrial com libertação do citocromo C que regula a 

apoptose mitocondrial (HASSAN et al., 2010). No entanto, são necessárias 

investigações para verificar a ação do ultrassom sobre essas vias, pois a interação 

exata entre formação de radicais livres e aumento reversível de influxo de cálcio 

proporcionado pela onda mecânica, ainda não está esclarecida. 

Marchioni et al. (2009) comprovou in vitro a capacidade do HFU (1MHz, 

pulsado a 75%, intensidade em 6,92W/cm2, sonicados em tempos que variaram 

entre 10 a 60 minutos) de alterar a estrutura de seis diferentes tipos de proteínas 

(citocromo, lisozima, mioglobina, albumina de soro bovino, tripsinogênio e 

quimotripsinogênio A). Seus resultados sugeriram que os radicais livres, produzidos 

pela sonólise da água, desenvolvem papel importante nas alterações de ordem 

estrutural, sendo as proteínas de menor peso molecular e com estrutura secundária 

dominante (α-hélice ou β-pregueada) as mais suscetíveis às alterações. As ROS 

oxidam os resíduos dos aminoácidos das proteínas desencadeando uma série de 

reações bioquímicas. 

Diferentemente do ultrassom em nosso estudo, a aplicação de microcorrente 

(LM) resultou em aumento de peróxido de hidrogênio, porém não significativo. 

Segundo Asadi & Torkaman (2014) a aplicação de corrente elétrica é capaz de gerar 
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substâncias antibacterianas por reações químicas, como espécies reativas de 

oxigênio, peróxido de hidrogênio, cloro, ozônio e hipoclorito, sendo que os 

mecanismos ainda precisam ser mais explorados. Entretanto, estas reações 

químicas são mais significativas em correntes polarizadas do que naquelas que 

apresentam inversão de polaridade. Na microcorrente, sugere-se que o aumento da 

produção esteja relacionada a sua capacidade de induzir fluxo de íons, que podem 

desencadear mudança de potencial de membrana associados a melhora da 

oxigenação no ambiente da ferida com incremento na vascularização. 

Contrariamente, Lee et al. (2010) sugerem que a microcorrente pode ajudar na 

estabilização mitocondrial devido ao incremento de ATP, trabalhando como um 

antioxidante, entretanto estes mecanismos ainda não são conhecidos. 

De maneira geral, os macrófagos obtidos dos animais suplementados com 

óleo de peixe mantiveram perfil funcional, com incremento da resposta, quando 

comparados às demais formas de intervenção. A funcionalidade dos macrófagos 

desempenha papel central na defesa do organismo contra patógenos (SINDRILARU 

& SCHARFFETTER-KOCHANECK, 2013; CHEN et al., 2015a). Contudo, caso 

ocorra de maneira inadequada, pode contribuir para a cronificação do processo 

inflamatório (WILGUS, 2009; EMING et al., 2009; EMING et al., 2014).   

Fagócitos geram ROS altamente tóxicas para os patógenos ingeridos, 

perfuram suas membranas, digerem suas paredes e detém o crescimento. 

Entretanto, os patógenos são capazes de desenvolver diversas estratégias de 

camuflagem para prejudicar a ação dos macrófagos (SARANTIS & GRINSTEIN, 

2012). Por isso, avaliar a atividade fagocítica, a retenção de vermelho neutro e a 

produção de ROS torna-se importante no processo de cicatrização, principalmente 

na presença de patógenos. 

Ressalta-se que direcionamento diferente ao entendimento da importância da 

função dos macrófagos no processo cicatricial foi sugerido por ZGHEIB et al. (2014) 

que objetivaram estudar o sucesso da cicatrização fetal, visto como um modelo 

supremo de reparação tecidual, devido a sua alta capacidade de regeneração, 

comparado à cicatrização de adultos. Para os autores, a cicatrização em adultos é 

caracterizada por resposta inflamatória sustentada, matriz extracelular rica em 

colágeno tipo I e ácido hialurônico de baixo peso molecular, além de estarem 

sujeitas a cargas mecânicas significativas. Em contraste, a cicatrização fetal possui 

resposta inflamatória diminuída, matriz extracelular rica em colágeno tipo III e ácido 
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hialurônico de elevado peso molecular que promove microambiente propício a 

motilidade celular e inibe a proliferação de fibroblastos (WALMSLEY et al., 2015b), 

além de tensão mecânica mínima.  

Sugere-se que a baixa resposta inflamatória fetal pode estar relacionada aos 

baixos níveis de TGF-β que dificultam a transformação de monócitos em 

macrófagos, da baixa expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e IL-8) e alta 

expressão de citocinas anti-inflamatórias (IL-10) (HU et al., 2014; KING et al., 2014; 

ZGHEIB et al., 2014), além da baixa resposta dos mastócitos residentes sentinelas, 

que em excesso podem levar a formação de cicatrizes e fibroses excessivas 

(OSKERITZIAN, 2012; WILGUS & WULFF, 2014). No entanto, nenhuma resposta 

definifitiva foi estabelecida e modelos de ferida intrauterino em fetos de ratos com 18 

dias gestacionais foi recentemente publicado (WALMSLEY et al., 2015a) que 

possibilitarão novas descobertas. Mas, estes dados sustentam a ideia de que o 

ambiente inflamatório fetal atenuado não é resultado de imaturidade das células do 

sistema imunológico, e sim, devido a escassez ou supressão inata de sinais 

quimioatratores na ferida (KING et al., 2014). Portanto, embora macrófagos podem 

não ser necessários na cicatrização fetal, são importantes na mediação da cura da 

pele humana adulta (ZHAO et al., 2013). 

  

5.3.5 Óxido Nítrico 
 

 Discussões a partir do início do século XXI (CHILDRESS & STECHMILLER, 

2002; WITTE & BARBUL, 2002; SCHWENTKER & BILLIAR, 2003; CALS-

GRIERSON & ORMEROD, 2004; RIZK et al., 2004; ISENBERG et al., 2005) 

evidenciaram que o NO é essencial na cicatrização de feridas, por possuir 

propriedade citotóxica para invasores e ser regulador de mecanismos para mediar a 

epitelização, angiogênese e deposição de colágeno.  Porém, o mecanismo exato e 

as condições necessárias pelo qual o NO é bioregulador da cicatrização, ainda não 

foi completamente elucidado (PARK et al., 2013).  

A maioria dos tipos celulares envolvidos na cicatrização são capazes de 

sintetizar NO, especialmente, macrófagos na fase inicial, com produção em curva 

decrescente por células endoteliais, queratinócitos e fibroblastos, nas fases 

posteriores (WITTE & BARBUK, 2002). Portanto, a superprodução de NO pode 

ocasionar respostas inflamatórias severas, sepses, cronificação de feridas, choque 



175#

#

circulatório, além de desordens neurodegenerativas e determinados tipos de câncer, 

favorecida pela presença de estado de inflamação crônica e por estímulo à 

angiogênese (MOCELLIN et al., 2007; RICCIO & SCHOENFISCH, 2012; 

BERNATCHEZ et al., 2013).  

 Assim, corroborando com Mocellin et al. (2007) que relatam que NO deve ser 

considerado como um transdutor de sinal a ser modulado de acordo com o perfil 

molecular individual de cada tipo de tumor, como agente tumoricida ou cancerígeno, 

acreditamos que NO deve ser modulado de acordo com a fase do microambiente da 

ferida e seu tempo de exposição, para ser considerado benéfico ou maléfico na 

cicatrização de feridas.  

Em nosso estudo, a produção basal de NO pelos macrófagos (Figura 47), 

mensuradas por reação de Griess, revelou diminuição da expressão com as 

diferentes formas de intervenção (suplementação com óleo de peixe, microcorrente 

e terapia combinada) em comparação ao grupo lesado, representando que foram 

capazes de controlar a superprodução de NO após 14 dias do modelo excisional, 

onde sua manutenção poderia representar resposta inflamatória persistente e 

severa. Mas surpreendentemente, o grupo tratado com ultrassom (LU) manteve 

níveis semelhantes ao grupo exposto ao modelo lesivo (L) sem intervenção 

terapêutica. 

Wong et al. (2012) afirmaram que o NO é regulado pelos níveis de cálcio que 

também são mecanoresponsivos e podem conduzir a inflamação da ferida, através 

dos mecanismos associados a produção de espécies reativas de oxigênio. Ennis et 

al. (2011) hipotetizaram que o principal mecanismo de ação do ultrassom é devido a 

sua capacidade aumentar o cálcio intracelular e consequentemente, a produção de 

óxido nítrico, demonstrado em cultivos de células endoteliais vasculares. O mesmo 

grupo (ENNIS et al., 2007) afirmou anteriormente, a existência de mecanismo 

universal de ação centralizado na produção de NO, responsável pelos efeitos 

celulares provocados por diferentes recursos fisioterapêuticos, dentre eles, o 

ultrassom e a estimulação elétrica, para a cicatrização de feridas. Eles propuseram 

um mecanismo comum, relacionado à produção de NO pelos diferentes tipos 

celulares, iniciados após a lesão epitelial, que são estimulados por essas 

modalidades. Entretanto, até hoje permanecem inexplorados, sendo que os nossos 

dados vão em desencontro à proposta deste modelo, centrado na produção de óxido 

nítrico. Acreditamos que as diferentes formas de energia, mecânica ou elétrica, 
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disparam sequência de reações estimulando ou inibindo os processos celulares, 

dependendo de inúmeras variáveis a serem integradas em um único modelo.  

Interessantemente em nosso experimento, ao estímulo com LPS, todos os 

grupos responderam com aumento significativo da produção de NO, representando 

alta capacidade antimicrobiana, sendo que os animais dos quatro grupos 

suplementados com óleo de peixe tiveram magnitude de resposta maior, comparado 

aos demais grupos. Assim, sugere-se que suplementação com óleo de peixe pode 

modificar o perfil de NO e ROS que regulam as atividades citotóxicas dos 

macrófagos. Justificado talvez pelo fato de enzimas que resultam na síntese de ROS 

e NO, serem reguladas por eicosanoides, citocinas e proteína quinase C, que são 

alteradas pela presença de AGPI ricos em ômega 3 (CALDER, 1998).  

MATESANZ et al. (2010) relatam que DHA, mas não EPA, é capaz de 

aumentar a biodisponibilidade de NO em equilíbrio com a produção diminuída de 

ânions superóxido, aumentando a recuperação de lesão de células endoteliais 

vasculares da retina. JIA & TUREK (2005) em estudo objetivando investigar a 

suplementação com EPA in vitro, na produção de fibroblastos, postularam que EPA 

é capaz de inibir a via NF-κB e diminuir a produção de PGE2, regulada por sua 

capacidade de aumentar a expressão de iNOS e NO que, consequentemente, regula 

a formação de colágeno por fibroblastos, com potencial terapêutico para a 

cicatrização de feridas. Pode-se aventar também, que a maior produção de NO, está 

associada a incorporação de EPA na membrana celular. Acredita-se que EPA pode 

ligar-se a Caveolina-1, presente nos microdomínios de membrana (cavéolas), 

ajudando esta proteína de ligação a associar-se a eNOS, ativando-a, aumentando a 

síntese e secreção de NO. Além disso, a maior produção de NO em macrófagos 

pode inibir NF-κB (GORJÃO et al., 2009). 

Curiosamente em nosso estudo, nos grupos tratados com microcorrente (LM 

e LPM) a produção de NO após estímulo com LPS, foi significativamente menor 

quando comparados ao grupo lesado, sugerindo que a aplicação de microcorrente 

associada ou não à suplementação de óleo de peixe para a cicatrização de feridas, 

é capaz de manter níveis mais baixos de produção de NO. O mecanismo pelo qual a 

eletroestimulação altera a expressão de óxido nítrico no plasma ainda não é 

conhecido e existe pouca evidência dos efeitos do estímulo elétrico na expressão de 

NO, sendo estas contraditórias. Bai et al. (2011) evidenciaram que o uso de corrente 

direta in vitro, sobre células endoteliais humanas, é capaz de regular seletivamente a 
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produção de fatores que regulam a angiogênese pois, aumentou a expressão de 

proteínas, VEGF e IL-8 (considerado um dos fatores mais importantes 

angiogênicos), mas não afetou o RNAm que codifica para bFGF, TGF-β e eNOS em 

24horas, considerados também fatores angiogênicos. Isto pode revelar que a 

corrente elétrica não é capaz de alterar a produção de NO em células endoteliais. 

Contrariamente aos nossos achados, estudo recente (MOHAJERI-TEHRANI 

et al., 2014) realizado em feridas nos pés de indivíduos diabéticos, com a aplicação 

de corrente direta de baixa intensidade (intensidade de 1,4mA, 1hora por dia, 3 

vezes na semana, durante 4 semanas, com eletrodos de silicone-carbono, sendo o 

eletrodo negativo posicionado próximo a lesão e o eletrodo dispersivo a 20cm de 

distância) mostrou aumento significativo nos níveis plasmáticos de VEGF e NO, 

associados com aumento da temperatura no local e diminuição da área da superfície 

da úlcera (três vezes mais rápida) em comparação ao grupo placebo. A melhora na 

cicatrização e temperatura da pele, provavelmente devido ao aumento dos dois 

fatores angiogênicos (NO e VEGF) em pacientes diabéticos, representa potencial 

terapêutico à aplicação da corrente, pois a diabetes geralmente está relacionada a 

baixos níveis de NO e VEGF no ambiente da ferida. Acredita-se que a 

eletroestimulação pode ter estimulado as células endoteliais a libertar NO, além de 

induzir fluxo de íons, que podem desencadear mudança de potencial de membrana 

e melhorar a biodisponibilidade de NO. Outro fator, pode estar relacionado ao fato 

de NO, ser ativada por concentração de cálcio intracelular (WINK et al., 2011), 

sendo que a corrente pode estimular o fluxo de cálcio. 

Estes achados corroboraram com os resultados de Long et al. (2011) que 

investigaram os efeitos da estimulação elétrica com novo modelo de biorreator in 

vitro (corrente direta com tensão variando entre 50 a 250mV/mm) sobre as células 

endoteliais da veia umbilical humana, utilizada por herdar certas características da 

linha celular epitelial. Os resultados sugerem que as células umbilicais migram em 

maior velocidade em direção ao cátodo, sendo proporcional a tensão aplicada, 

porém sem afetar a proliferação e apoptose. Contudo, a estimulação elétrica afetou 

a produção de NO (vasodilator) e de endotelina-1 (vasoconstritor), sendo que ambos 

regulam opostamente a vasomotricidade endotélio-dependente. Os dois foram 

estimulados em relação ao grupo controle, e o equilíbrio entre a razão entre 

NO/endotelina alcançou o seu máximo com a aplicação de 200mV/mm. Entretanto 

os autores não pesquisaram os mecanismos envolvidos no aumento de ambos. 
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Kim et al. (2013) também encontraram aumento da produção in vitro de NO 

em cultivo de células humanas de anel fibroso degenerado, após estimulação 

elétrica (microcorrente com onda quadrada bifásica, frequência de 200Hz, duração 

de pulso de 50ms, aplicadas continuamente por até 72h, com 500mV/mm, durante 

48horas). Os autores concluíram que é improvável que a estimulação elétrica 

consiga diminuir a reação inflamatória através de efeito sobre o NO, sugerindo outro 

mecanismo relacionado à inibição da produção de enzimas e mediadores 

inflamatórios produzidos pela IL-1β, especulando algum papel da eletricidade na 

modulação da via da NF-κB e MAPK. 

Os diferentes resultados encontrados podem estar relacionados, além dos 

diferentes protocolos utilizados, ao modelo de lesão, pois a maioria dos estudos 

referem-se à lesões crônicas que possuem baixo nível de NO e nosso estudo foi 

realizado em modelo de lesão aguda. 

Resumidamente, dentre os recursos estudados, somente a suplementação de 

óleo de peixe promoveu melhora significativa de todos os parâmetros dos 

macrófagos avaliados, o que comprova o seu efeito imunoprotetor. Porém, os 

mecanismos por trás desses efeitos ainda estão sobre intensa investigação. Ainda, 

tomados em conjunto, os efeitos dos diferentes recursos fisioterapêuticos e a 

suplementação de óleo de peixe sobre a função imune inata, mais especificamente, 

biologia dos macrófagos, ainda é incerto. Frente a essa prerrogativa, sugerimos que 

futuros estudos devem explorar as alterações induzidas por estes recursos na 

população macrofágica.  

 
5.4 POPULAÇÃO LINFOCITÁRIA 

 
 Linfócitos T se infiltram no leito da ferida na fase inflamatória tardia, com pico 

no sétimo dia, sugerindo que estão envolvidas tanto na proliferação e no 

remodelamento, com regulação negativa no crescimento de tecido fibroso 

(BROUGHTON et al., 2006a; EMING et al., 2009; DELAVARY et al., 2011).  

 Assim, o tipo de resposta celular efetora dos linfócitos T, dependem do 

complexo principal de histocompatibilidade (MHC-molecule histocompatibility 

complex) para apresentação do antígeno. MHC classe I é reconhecida como células 

T citotóxicas (Tc) que agem especificamente na célula alvo e possuem marcadores 

de superfície CD8+ que reconhecem os peptídeos ligados ao MHC. Enquanto, a 
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classe II do MHC é reconhecida como T helper (Th), que secretam citocinas com 

posterior ativação parácrina das células vizinhas, e apresentam o marcador CD4+ 

(STRBO et al., 2014).  

Davis et al. (2001) afirmaram que, apesar de linfócitos afetarem a produção 

de macrófagos e fibroblastos, o processo de cicatrização continua na ausência de 

células T CD4+ e CD8+ em ratos timectomizados, porém com propriedades 

biomecânicas alteradas. A depleção de CD4+ resultou em menor força tensil 

cicatricial, tenacidade (propriedade de suportar cargas) e resiliência (propriedade de 

suportar carga sem induzir uma tensão superior ao limite elástico); enquanto 

depleção de CD8+ produziu aumento significante nestes parâmetros. Seus 

resultados mostraram influências opostas na cicatrização de feridas, sendo os 

linfócitos T CD4+ com regulação ascendente, pois sua falta acarretou na formação 

de tecido cicatricial frágil. Assim, linfócitos T CD8+ produzem regulação 

descendente, pois sua falta acarretou em tecido cicatricial mais rígido.  

Boyce et al. (2000) realizaram estudo em modelo de ferida humana, 

sugerindo a existência de razão alta de CD4+/CD8+ nos estágios iniciais da 

cicatrização, com diminuição progressiva, resultantes do aumento das células 

positivas para CD8+ como o declínio para CD4+. Para STRBO et al. (2014) pouco se 

sabe sobre as respostas da células T durante o processo de cicatrização epitelial, no 

entanto, sugere que a presença prolongada de células T e uma relação CD4+/CD8+ 

fora do padrão, podem estar relacionadas a cronificação da ferida. Este achado foi 

consistente com a análise de feridas crônicas, onde há baixa razão CD4+/CD8+ com 

níveis mais elevados para CD8+. 

Assim, o próximo passo em nosso estudo foi avaliar a presença de 

marcadores de superfície de células positivas de linfócitos T (CD4 e CD8) no sangue 

circulante. Pouco se sabe sobre as influências de recursos fisioterapêuticos e 

suplementação com óleo de peixe na ativação do sistema imunitário, aqui 

representado pelos linfócitos T, no processo de cicatrização de feridas.  

A dosagem de marcadores positivos para T CD4+ e T CD8+ no plasma 

sanguíneo dos animais lesionados (grupo L), por citometria de fluxo mostrou 

aumento de T CD4+, diminuição de T CD8+ e aumento na razão CD4/CD8 em 

comparação ao grupo controle após 14 dias do modelo excisional (Figura 48). 

Nossos dados reveleram que os diferentes recursos fisioterapêuticos aplicados 

diminuíram, após 14 dias do modelo excisional, a expressão de linfócitos T CD4+ e a 
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razão CD4+/CD8+ em comparação ao grupo lesado, sendo os melhores resultados 

revelados com a terapia combinada, sugerindo resolução do processo inflamatório.  

Isso também dá suporte para corroborar com o fato de que linfócitos T CD8+ 

regulam as citocinas produzidas pelos linfócitos CD4+, podendo ser a baixa 

expressão de T CD4+ responsável pelo declínio do ambiente inflamatório revelado 

pela análise das citocinas (apresentadas a seguir) em nosso estudo. Existe 

evidência substancial, em diferentes modelos de organismos com alta capacidade 

regenerativa (como peixe-zebra, salamandra e feto humano), que menor estímulo da 

cascata de sinalização e a ausência de células do sistema imunitário (macrófagos e  

linfócitos) podem ser pré-requisito para a reparação de melhor qualidade tecidual 

e/ou regeneração completa (EMING et al., 2009). 

Estudos que investigaram diferentes populações de linfócitos com a aplicação 

de recursos fisioterapêuticos são escassos. Wong et al. (2011) comprovaram 

recentemente, em lesões de ratos com deficiência de células T, que estas células 

são mecanoresponsivas e capazes de induzir a formação da fibrose (em especial T 

CD4+), sendo seu papel preciso, na formação de cicatrizes cutâneas, ainda obscuro. 

Seus resultados mostraram aumento de células positivas para CD4, nos animais 

submetidos a carga após 6 e 14 dias, em comparação aos ratos que não receberam 

o dispositivo de distração mecânica sobre a incisão. Chida et al. (2009) mostraram 

que única aplicação de ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU) em sarcoma 

de ratos, apresentou maior infiltração de macrófagos e células positivas para CD4 e 

CD8, associadas a redução significativa do tamanho do tumor, induzindo a 

apoptose. Outros estudos também mostraram aumento da infiltração de células T 

CD4+ e CD8+, em pacientes com câncer de mama (LU et al., 2009; XU et al., 2009) 

após única aplicação de HIFU. Obviamente este resultado está associado ao tipo de 

ultrassom aplicado, que produz efeitos citotóxicos, não podendo ser comparado aos 

parâmetros de entrega do ultrassom não focalizado utilizado em nosso estudo.   

LIN et al. (2008) demonstraram em estudo experimental, na pele de ratos, que 

vários subconjuntos de linfócitos (incluindo células T de memória, T naive, T CD4+, T 

CD8+, linfócitos B, além de monócitos e NKT) migraram, após aplicação de 

estimulação elétrica com corrente direta, mais fortemente ao cátodo, induzindo 

Erk1/2, consistente com ativação das vias de sinalização de MAPK implicando em 

motilidade celular coordenada.  
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Mas, surpreendentemente, a suplementação com óleo de peixe, revelou a 

manutenção do ambiente inflamatório, após 14 dias do modelo excisional, percebido 

pela alteração não significativa da expressão de linfócitos T CD4+, aliado ao 

aumento significativo na razão CD4+/CD8+, devido a queda significativa na contagem 

de células positivas para CD8. Entretanto, a diminuição significativa da expressão de 

T CD8+ pode representar potencial terapêutico na busca de tecido cicatricial com 

qualidades biomecânicas mais fortes, sendo esta afirmação necessária de ser 

explorada, através de análises histológicas e biomecânicas, não utilizadas em nosso 

estudo.  

Diferentemente, estudo realizado por Cardoso et al. (2011), com aplicação 

tópica de AGPI n-3 sobre a cicatrização de feridas de camundongos, comparada à 

aplicação tópica de AGPI n-9 e veículo, apresentou detecção significativamente 

aumentada de CD4+, porém acompanhada de aumento de CD8+ (dados da razão 

CD4/CD8 não foram apresentados), não sendo possível afirmar o efeito deste 

tratamento sobre a população linfocitária estudada, por ter apresentado 

características anti e pró-inflamatórias associadas. Entretanto, aplicação tópica de 

AGPI n-3 não foi capaz de reduzir significativamente a área da superfície da ferida 

mensurada por compasso. 

McCUSKER & GRANT-KELLS (2011) afirmam que, enquanto AGPI n-6 

possuem papel estrutural importante na epiderme, AGPI n-3 desempenham papel na 

imunomodulação, sugerindo dentre os diversos mecanismos, o fato de EPA e DHA 

serem ligantes naturais para os receptores de PPARs (peroxisome proliferator 

activate receptor), estimulando suas funções. Os autores esclarecem que estas 

estruturas são membros da família de receptores nucleares que fazem parceria com 

o ácido retinóico para desempenhar suas funções como reguladores lipídicos e 

sensibilizadores de insulina, sendo que existem três isoformas distintas. PPAR-α é 

responsável pela oxidação de ácidos graxos e metabolismo de lipoproteínas, além 

de possuir propriedade anti-inflamatória por reduzir a expressão de TNF-α ,IL-1β e a 

migração de células T, através de ações diretas e indiretas sobre o NFκB. PPAR-β é 

responsável pela homeostase do colesterol, proliferação e diferenciação de 

adipócitos, além de diminuir as vias de apoptose nuclear e mitocondrial necessárias 

para a sobrevivência celular. Ainda, PPAR-γ é responsável pelo crescimento e 

diferenciação celular, homeostase de glicose e lipídios, além de ter propriedades 

anti-inflamatórias notáveis como inibição de TNF-α, IFN-γ e lipoxigenases. Assim, 
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enquanto PPAR-β é expressa naturalmente em queratinócitos na borda da ferida ao 

longo do processo de cura, PPAR-α e PPAR-γ são antiproliferativas. PPAR-γ foi 

recentemente (CHEN et al., 2015a) reconhecida na regulação da atividade fagocítica 

de macrófagos e diminuição da expressão de TNF-α que quando elevada prejudica 

a função de queratinócitos, fibroblasto e células endoteliais, retardando o processo 

de cura e, portanto, interessantes para o tratamento de condições inflamatórias na 

pele, como dermatite atópica e cicatrização de feridas. 

Outro mecanismo imunomodulador do óleo de peixe pode estar relacionado 

aos toll-like receptors (TLRs), (McCUSKER & GRANT-KELS, 2011) recentemente 

postulado como a menor unidade definível que liga a imunidade inata e adaptativa. 

Esses receptores, que são proteínas transmembranas, estão envolvidos no 

reconhecimento dos agentes patogênicos e quando detectam perigo, provocam 

reações inflamatórias que levam à ativação da imunidade adaptativa (PORTOU et 

al., 2015). TLRs recrutam mitocôndrias para o fagossomo que aumenta a produção 

de ROS por macrófagos e em células dentríticas, gera peptídeos que podem ser 

carregados em grandes complexos de histocompatibilidade (MHC-II) a serem 

apresentados à células T CD4+; e, por via cruzada, se a carga interna for carregada 

de MHC I, serão apresentados as células T CD8+. Desta forma, ativam cascata 

intracelular que conduz a ativação de NFκB (KAGAN & IWASAKI, 2012). Assim, EPA 

e DHA podem modular as respostas dos TLRs reduzindo as respostas inflamatórias 

por inibir NFκB (McCUSKER & GRANT-KELS, 2011), porém estes mecanismos 

ainda não foram elucidados.  

Então, contrariando nossos achados, CHAPKIN et al. (2009) apresentaram 

série de estudos que revelaram que óleo de peixe na dieta reduz as respostas pró-

inflamatórias, pela diminuição da capacidade proliferativa das células T e supressão 

de reações de hipersensibilidade para antígenos específicos, sugerindo efeitos 

diretos (por prejudicar a capacidade das células T em responder aos estímulos de 

ativação) e indiretos (sob a atividade em outras células do sistema imunitário). Efeito 

direto é decorrente da poli-insaturação de membrana, porque altera as propriedades 

básicas, incluindo a fluidez, compressão elástica, permeabilidade iônica, mas 

especialmente, porque provocam alteração das rafts lipídicas, em que as proteínas 

de transdução de sinal estão localizadas para desenvolver sua função para sinapse 

imunológica (ligação do linfócitos às células doentes), influenciando respostas 

imunes à inflamação. Existem fortes evidências que células T são suprimidas à 
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apresentação de antígeno, através da supressão de MHC I e II (SHAIKH & EDIDIN, 

2008; SHAIKH, 2010). 

Estudo realizado por FAN et al. (2008), em camundongos transgênicos 

capazes de produzir endogenamente níveis elevados de AGPI n-3, permitiu 

comprovar que EPA e DHA incorporados na membrana de células T CD4+, 

suprimem sua proliferação, ressaltando sua propriedade imunossupressora. Com 

base nessa premissa, recente estudo (KIM et al., 2014) desenvolvido pelo mesmo 

grupo de pesquisadores citados anteriormente (FAN et al., 2008 e CHAPKIN et al., 

2009) mostraram que a suplementação com óleo de peixe ou com DHA esterificada, 

é capaz de inibir a função das células T CD4+ em ratos transgênicos, por afetar a 

formação de rafts lipídicas e os microdomínios na membrana plasmática, produzindo 

rafts estáveis maiores no local de contato com o antígeno, suprimindo eventos de 

sinalização necessários para a ativação de genes envolvidos na produção de 

citocinas, porém, diminuiu o conteúdo de ARA na membrana para a sinapse 

imunológica, o que regula a liberação de eicosanoides pró-inflamatórios. TURK & 

CHAPKIN (2013) afirmam que AGPI n-3 modifica a organização e composição de 

proteínas e lipídios das rafts, levando a alterações na sinalização e função celular. 

Entretanto, o mecanismo de regulação dos processos é uma área ambígua que 

requer investigação mais aprofundada.  

Ao associar a suplementação de óleo de peixe e o ultrassom terapêutico 

(LPU) em nosso estudo, foi possível perceber que esta associação não foi capaz de 

alterar a contagem de células positivas para CD4 ou a razão CD4+/CD8+, porém 

promoveu aumento significativo na contagem de células positivas para CD8, em 

comparação ao grupo LP (p<0,05). Interessantemente, a associação da 

microcorrente com a suplementação com óleo de peixe (LPM) aumentou 

significativamente (p<0,05) a contagem de células positivas para CD4 em 

comparação a sua aplicação isolada (LM), e reduziu significativamente a contagem 

de células positivas para CD8, porém não foi acompanhada por alterações 

significativas na razão CD4+/CD8+. Porém, a terapia combinada associada com 

suplementação com óleo de peixe foi capaz de aumentar, significativamente, a 

contagem de células positivas para CD4 em comparação à sua aplicação isolada 

(LUM) em 50,6%, acompanhada pelo aumento significativo da razão CD4+/CD8+ em 

46,6% (p<0,05), semelhante a estado de cronificação da ferida.  
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Os resultados na expressão da população linfocitária, da associação da 

suplementação com óleo de peixe com os diferentes recursos, sugerem alguma 

forma de interação. Porém, como as diferenças encontradas nem sempre foram 

significativas, sua interpretação torna-se complicada e, às vezes, contraditória. 

Assim, sugerimos que estes mecanismos necessitam de investigações futuras ou 

ainda, que a modulação do processo inflamatório e a aceleração da cicatrização de 

feridas deve ser realizada por diferentes mecanismos aqui não estudados, onde a 

população linfocitária apenas funcione como coadjuvante. 

 Esta afirmativa pode ser suportada por recente estudo com modelo de rato 

que apresenta deficiência de células positivas para CD4+ ou CD8+, sugerindo que 

sua ausência não impede a cura da lesão (CHEN et al., 2014). O estudo demonstrou 

que as duas populações linfocitárias estudadas infiltram progressivamente nas 

feridas cutâneas, entretanto esta migração só ocorre após a infiltração de neutrófilos 

e macrófagos, quando a ferida está quase completamente reepitelizada, sugerindo 

um papel menos importante no processo de cicatrização. Ainda, mudanças 

significativas na expressão de citocinas foram encontradas, sugerindo que CD4+ e 

CD8+ possuem papéis opostos na regulação da resposta inflamatória, onde por 

exemplo, feridas de ratos experimentais com deficiência de CD4+ exibiram 

expressão regulatória ascendente de IL-1B, IL-6 e IL-17 e descendente para IL-4. 

Em contraste, feridas de ratos com deficiência de CD8+ apresentaram resultados 

opostos, adicionando o fato de que diminui a infiltração de neutrófilos e macrófagos 

em lesões de pele, porém sem conduzir a reparação retardada. Pois, apesar das 

mudanças na expressão de citocinas, a taxa de redução da ferida, a resistência do 

tecido à ruptura, o conteúdo de colágeno e a angiogênese, não apresentaram 

diferenças. Os autores sugerem que apesar de células positivas para CD4+ e CD8+ 

estarem presentes e envolvidas no processo de cura de feridas, elas não 

desempenham função fundamental para a cura. Mas, com alguma possibilidade de 

tornar-se criticamente importantes em situações de cronificação do estado de cura, 

como em feridas isquêmicas ou infectadas.   

Embora o conhecimento atual nos permita reconhecer a complexidade dos 

tipos celulares envolvidos na cicatrização de feridas, papéis específicos no sistema 

imunológico e sua interação com queratinócitos são pouco compreendidos. 

Ressalta-se que há evidência crescente sugerindo que a indução da resposta 

imunitária adaptativa (linfócitos) tem relação de dependência com a imunidade inata 
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(macrófagos e outros), onde cada componente pode influenciar a dimensão e o tipo 

de resposta do seu homólogo (STRBO et al., 2014). 

 Outro campo recentemente descoberto na cura de feridas é a interação entre 

o sistema imunitário e o sistema nervoso. Numerosos mediadores que interagem 

entre si são liberados, tanto de células nervosas, como de células do sistema 

imunológico e cutâneas. Um exemplo interessante é a substância P, que além de 

seu papel na sinalização da dor, atua como um fator de prejuízo induzível no início 

do processo de cicatrização da ferida e induz a liberação de células do estroma 

(SCHREML et al., 2010). Ainda, AGPI também podem aumentar a liberação de 

acetilcolina que é supressor da inflamação (DAS, 2008). Entretanto, em nosso 

estudo, estas interações não foram exploradas. 

 
5.5 CITOCINAS 

 

Citocinas são moléculas produzidas por diferentes tipos de células do sistema 

imunitário no local da lesão, que apresentam um amplo espectro de ação transitória 

de curta distância na modulação da resposta cicatricial, como efeito modulador 

sobre o crescimento, motilidade, diferenciação e função celular (HENRY & 

GARNER, 2003; BARRIENTOS et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2011; STRBO et al., 

2014; HSING & WANG, 2015). São compostos extremamente potentes 

desencadeando reações em cascata, ou seja, uma citocina pode induzir a secreção 

de mais citocinas, produzindo efeitos autócrinos sobre a própria célula que a liberou, 

e ação parácrina sobre as células vizinhas (OLIVEIRA et al., 2011). 

Estudos tem demonstrado diferentes efeitos das citocinas na cicatrização, 

sugerindo que o papel no processo de cura ainda não está bem estabelecido (KING 

et al., 2014; PENCE & WOODS, 2014; HSING & WANG, 2015). Mas, sabe-se que 

para o sucesso na cicatrização da ferida é necessário um equilíbrio delicado na 

produção destas substâncias, que podem aumentar (pró-inflamatória) ou diminuir  

(anti-inflamatória) a resposta inflamatória, de acordo com o microambiente da lesão 

(OLIVEIRA et al., 2011; STROUB et al., 2014; HSING & WANG, 2015). Pode-se 

afirmar que dentre as citocinas, IL-1, IL-2, IFN-y e TNF-α são as principais 

responsáveis por aumentar as propriedades inflamatórias; enquanto que IL-4, IL-10, 

IL-3 e TNF-β diminuem essa propriedade. Microambiente com produção exagerada 

de citocinas podem levar à inflamação persistente e consequentemente, ao 
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desenvolvimento de ferida crônica (STROUB et al., 2014), podendo manifestar-se 

sistemicamente com instabilidade hemodinâmica, síndromes dolorosas ou evoluir 

para distúrbios metabólicos (OLIVEIRA et al., 2011).   
Por isso em nosso estudo, discutimos os papéis de quatro das principais 

citocinas presentes na ferida aguda (IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α), sendo estas 

avaliadas para os diferentes recursos estudados.  

 
5.5.1 Interleucina 1β  

 

Produzida por células ativadas durante a lesão, como: monócitos, 

macrófagos, neutrófilos e queratinócitos (BARRIENTOS et al., 2008). IL-1β é 

reconhecida como um fator chave no processo de cicatrização por desempenhar 

papel importante na regulação da produção de mediadores inflamatórios no 

microambiente da ferida (HU et al., 2010a; HU et al., 2010b). Possui função 

parácrina nas células circundantes e autócrina para aumentar a proliferação e 

migração de queratinócitos, além de estimular a produção de FGF-fibroblast growth 

factor (SIVAMANI et al., 2007), PDGF & TGF-β (KENDALL & FEGHALI-BOSTWICK, 

2014). Para Grimstad et al. (2011) IL-1β é o indutor mais potente de citocinas e 

fatores de crescimento, na maioria dos tipos celulares envolvidos na inflamação 

inicial.  

Em nosso estudo (Tabela 2), IL-1β plasmática mensurada por análise 

imunoenzimática em ratos submetidos à ferida excisional revelou que sua expressão 

ocorreu no período experimental de 3 dias, não sendo mais detectável em 7 e 14 

dias.  Isto corrobora com estudos de DiVita et al. (2006) que detectaram maiores 

níveis em 24 horas, após modelo excisional, apresentando decréscimo progressivo 

subsequente.  

Foi demonstrado que a intervenção com ultrassom (LU) reduziu 

significativamente a produção de IL-1β no período experimental de 3 dias quando 

comparada ao grupo L, mas curiosamente aumentou em 7 dias não sendo mais 

detectável em 14 dias. Estudo clássico in vitro, realizado por Doan et al. (1999) 

demonstraram que a aplicação de HFU (frequência de 1MHz, pulsado a 20%) 

entregue em 4 diferentes intensidades (0,1, 0,4, 0,7 e 1,0W/cm2), foi capaz de 

estimular a liberação de baixos níveis de IL-1β em diferentes tipos celulares 

(fibroblastos gengivais humanos, osteoblastos mandibulares e monócitos) 
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especialmente com intensidade de 0,7W/cm2.  Porém, não foram significativos, 

assim como não foi capaz de alterar níveis de IL-6 e TNF-α. Os autores relatam 3 

possíveis mecanismos: 1) as citocinas podem ter sido liberadas pelo aumento da 

permeabilidade da membrana ou por sua ruptura, 2) modificação nos sinais 

intracelulares que regulam a expressão de gene devido as alterações nas 

concentrações de cátions, e 3) o transporte de energia mecânica do HFU pode ativar 

alterações na fixação do citoesqueleto da matriz extracellular afetando o 

metabolismo celular e a expressão do gene. Entretanto, o mecanismo exato à ação 

terapêutica ainda é desconhecido. Os mesmos autores (REHER et al., 1999) 

também mostraram que o ultrassom foi capaz de estimular fatores angiogênicos, tais 

como IL-8, bFGF e VEGF, com resultados ótimos para 0,1 e 0,4W/cm2. Então 

posteriormente (REHER et al., 2002) publicaram os resultados de outro experimento 

com condições semelhantes (mesmos parâmetros acústicos e modelo in vitro) onde 

o ultrassom foi capaz de aumentar significativamente a síntese de NO e PGE2 por 

osteoblastos, com melhor resultado para 0,1W/cm2. Vale ressaltar, que os autores 

compararam o HFU com NCLFU (45kHz e 4 diferentes intensidades - 5, 15, 30 e 

50mW/cm2), e os resultados parecem ser mais promissores para o último tipo de 

UST estudado. 

A microcorrente (LM) também foi capaz de reduzir significativamente a 

produção desta citocina (p<0,05), pois não foi detectável em nenhum dos períodos 

experimentais estudados. Kim et al. (2013) investigaram in vitro o efeito da 

estimulação elétrica (microcorrente com onda quadrada bifásica, frequência de 

200Hz, duração de pulso de 50ms, aplicadas continuamente por até 72h, em três 

diferentes voltagens – 50, 250 ou 500mV/mm) sobre a produção de enzimas 

extracelulares modificadoras da matriz e mediadores inflamatórios, em células do 

anel fibroso lombar de humanos, estimuladas com IL-1β. Eles constataram que após 

48 horas da estimulação com esta citocina, as células do disco vertebral produziram 

níveis significativamente mais elevados de MMPs, IL-6, IL-8, NO e VEGF, 

concomitantemente a níveis mais baixos de TIMPs confirmando o potencial 

inflamatório desta citocina. Então, expuseram as células à estimulação elétrica. As 

células expostas a 500mV/mm apresentaram os melhores resultados, pois 

reduziram significativamente a produção de MMP-1, TIMP-1, IL-6, VEGF e COX-2, 

em comparação às células não expostas, enquanto aumentou significativamente a 

expressão de NO. Desta forma, sugeriram que a estimulação com correntes 
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bifásicas pode ter eficácia na diminuição da degeneração do disco sintomático, por 

inibir a produção de enzimas e mediadores inflamatórios produzidos pela IL-1β, 

especulando algum papel da eletricidade na modulação da via da NF-κB e MAPK. 

Comportamento semelhante ocorreu com a terapia combinada (LUM), onde 

houve redução significativa da produção de IL-1β no período experimental de 3 dias 

quando comparado ao grupo L, não sendo mais detectável para 7 e 14 dias. 

Entretanto, acreditamos que este foi o primeiro estudo a investigar a expressão de  

IL-1β com a aplicação de terapia combinada, dificultando a comparação de 

resultados. 

Interessantemente, a suplementação com óleo de peixe (LP) foi capaz de 

inibir a produção desta citocina, não sendo detectável em nenhum dos períodos 

experimentais. Sugere-se que a inibição de IL-1β, assim como IL-6, IL-8, TNF-α, 

está relacionada ao decréscimo na ativação do fator de transcrição NFκB pelo 

decréscimo na fosforilação de IκB (CALDER, 2006). Pode também estar relacionado 

a liberação de resolvinas no local da lesão pela incorporação de EPA e DHA na 

membrana celular, pois resolvina D1 inibem a produção de IL-1β e protectina D1 

inibem a produção de IL-1β e TNF-α (SERHAN, 2008; CALDER, 2011).  

Diferentemente, McDANIEL et al. (2008) verificaram aumento da produção de 

IL-1β no fluido de bolhas de adultos jovens suplementados com óleo de peixe, após 

24h da lesão, em comparação ao grupo placebo. Sugeriram então que reação mais 

vigorosa inicial pode ser benéfica para formação do colágeno e consequente 

reepitelização, além de induzir a produção de IL-6 que possui efeito estimulante 

sobre a angiogênese. Entretanto, a redução da área da superfície da lesão e o 

tempo para completar a cicatrização não diferiram entre os grupos. Assim, 

resultados contraditórios podem estar relacionados às variações dos desenhos de 

estudo e fluido avaliado, sendo que esta relação pode ser dose-dependente e 

tempo-dependente (CALDER, 2011). 

A associação da suplementação com o ultrassom (LPU) permitiu redução 

significativa ainda maior desta citocina quando comparado a sua aplicação isolada 

(LU), pois não foi detectável. Curiosamente, a associação da suplementação com 

óleo de peixe e microcorrente (LPM) manteve expressão aumentada no período 

experimental de 3 dias, semelhante ao grupo L (p>0,05), porém não sendo 

detectável para o período de 7 e 14dias. E finalmente, a terapia combinada 

associada com suplementação com óleo de peixe (LPUM) também foi capaz de 
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inibir o ambiente inflamatório, pois a produção de IL-1β não foi detectável em 

nenhum dos períodos experimentais estudados.  

 

5.5.2 Fator-α  de Necrose Tumoral (TNF-α)  

 

O TNF-α ou caquexina é produzido principalmente, por macrófagos ativados 

e, em menor quantidade, por outros tipos de células, como células B e T, células 

NTK, células endoteliais, células do músculo liso e algumas células tumorais. TNF-α 

é uma citocina inflamatória potente, com meia-vida de apenas 20 minutos, expressa 

em maior quantidade durante a fase inflamatória da cicatrização, sendo uma das 

primeiras citocinas a ser liberada durante a inflamação. Normalmente, TNF-α não 

está presente nas fases de epitelização e reorganização da matriz extracelular 

(GOLDBERG et al., 2007).  

Baixos níveis de TNF-α podem promover a cura da ferida por estimular 

indiretamente a inflamação e induzir a produção de fatores de crescimento, porém 

em níveis elevados e persistentes, tendem a retardar a cura por suprimir a síntese 

de proteínas da matriz extracelular e TIMPs, enquanto aumenta a síntese de MMPs 

que degradam a matriz extracelular e a deposição de colágeno tipo I na pele 

humana (MORI et al., 2002; BARRIENTOS et al., 2008; EMING et al., 2014; ÅGREN 

et al., 2015). Ainda, estudos em ratos sugerem que grandes quantidades de TNF-α 

promovem formação excessiva de granulação e limitada reepitelização, enquanto 

baixas quantidades de IL-1β reduzem a fibrose e melhoram a remodelação tissular 

(PENCE & WOODS, 2014). Estas informações enfatizam a importância de equilíbrio 

em sua produção. 

Apesar de TNF-α e IL-1β desempenharem funções semelhantes (SIVAMANI 

et al., 2007), para Grimstad et al. (2011), TNF-α presente em abundância na ferida 

aguda de humanos, é indutor menos potente do que IL-1β para a maioria das 

citocinas. Essa característica implica seus efeitos diretos sobre as células-alvo, sem 

necessariamente amplificar a cascata de sinalização inflamatória na mesma 

extensão que IL-1β, sugerindo que IL-1β é o iniciador do processo inflamatório e o 

TNF-α é quem dá suporte à inflamação. No entanto, em neutrófilos e queratinócitos,  

Curiosamente em nosso estudo (Tabela 2), TNF-α não foi expresso em 

nenhum dos períodos experimentais, apesar de ter sido expresso seus análogos, IL-
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1β e IL-6, no período de 3 dias após modelo excisional. Sugere-se que estes dados 

devem futuramente ser melhor explorados devido a resultados contraditórios ao 

nosso experimento. 

Por exemplo, Gavénis et al. (2010) investigaram o efeito de protocolo de 

estimulação elétrica (corrente alternada sinusoidal de 312Hz modulada em 0,28Hz, 

intensidade de 3mA, 1 minuto em dias intercalados, durante 3 semanas) em 

condrócitos humanos, cultivados em matriz de colágeno. Eles encontraram 

diminuição na expressão de IL-1β, IL-6 e TNF- α, mas devido a alta variação na 

expressão gênica entre os diferentes doadores, os resultados não foram 

significativos. Diferentemente, Gürgen et al. (2014) ao avaliar a estimulação elétrica 

nervosa transcutânea (TENS, frequência de 2Hz, intensidade de 40mA, uma vez ao 

dia por 15 minutos, durante 5 dias) em lesões incisionais de ratos albinos, 

encontraram redução significativa na expressão de TNF-α, IL-1β e IL-6 em 

comparação ao grupo controle, associada à redução da área da ferida e maior taxa 

de re-epitelização, mensuradas por análises histológicas. A redução das citocinas 

inflamatórias do grupo eletroestimulado sugere importante mecanismo na 

cicatrização de feridas, pois acredita-se que o seu aumento esteja relacionado ao 

retardo da cura.  

Diferentes estudos relatados por CALDER (2006) afirmam que maior 

consumo de ômega-3 está associada a inibição da produção de TNF-α por 

monócitos e células endoteliais venosas, assim como IL-6, IL-8 e IL-1β. 

Suplementação com óleo de peixe também diminui a produção ex vivo de TNF-α, IL-

1β e IL-6 por macrófagos de roedores. Ainda, a concentração de cada citocina 

inflamatória foi inversamente relacionada ao conteúdo do EPA, intrigando a pensar 

em seu papel principal nesta função em comparação ao DHA. Também verificou-se 

que produção de citocinas após suplementação com óleo de peixe foi dependente 

da natureza e do polimorfismo do TNF-α, aventando a possibilidade de identificar 

indivíduos que são mais propensos aos efeitos anti-inflamatórios dos AGPI n-3. Ao 

mesmo tempo, os autores relatam outros estudos que não foram capazes de alterar 

os níveis de citocinas inflamatórias.  
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5.5.3 Interleucina 6 
 

 Secretada por muitos tipos celulares, é uma das interleucinas mais precoces 

do processo inflamatório. Concentrações plasmáticas são detectáveis após 1 hora 

da lesão, com pico entre 4 a 6 horas, geralmente persistindo até 10 dias, sendo seu 

aumento excessivo e prolongado relacionado a maior morbidade pós-operatória 

(OLIVEIRA et al., 2011) e a cronificação da ferida (BARRIENTOS et al., 2008). 

  Ainda não está claro o papel da IL-6 no processo de cicatrização de feridas 

(GRIMSTAD et al., 2011; FERNANDO et al., 2014). Suspeita-se que possua funções 

homeostáticas anti-inflamatórias, no entanto, também possui capacidade pró-

inflamatória (FERNANDO et al., 2014). Seu caráter pró-inflamatório pode estar 

relacionado ao seu efeito sinérgico com TNF-α e IL-1β, que promove maturação de 

macrófagos, neutrófilos, células NTK e manutenção de linfócitos T-citotóxicos 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

 De fato, cicatrização de feridas em fetos, resulta em tecido com qualidades 

superiores comparados ao tecido formado pelo processo de cicatrização de feridas 

em adultos (WILGUS & WULFF, 2014), sem formação de tecido cicatricial (KING et 

al., 2014) regulada, em parte, por baixos níveis de IL-6 e IL-8 e níveis elevados de 

IL-10. Porém, foi demonstrado em camundongos que a deficiência de IL-6 no 

processo cicatricial pode acarretar retardo na cicatrização por angiogênese, 

infiltração de macrófagos e reepitelização prejudicadas (ZGHEIB et al., 2014).  

Nossos resultados (Tabela 2) mostraram que produção de IL-6 foi estimulada, 

nos diferentes grupos submetidos à excisão cirúrgica, apenas no período 

experimental de 3 dias, não sendo observado com 7 e 14 dias, corroborando com 

estudos anteriores (DiVita et al., 2006). O modelo de ferida excisional (L) foi capaz 

de aumentar a expressão de IL-6 no período de 3 dias em comparação ao grupo 

controle, porém de forma não significativa.  

O grupo tratado com ultrassom (LU) foi o que mais expressou IL-6 em 

comparação ao grupo controle, porém este aumento não foi significativo em 

comparação ao grupo lesionado. Estudos que avaliaram a ação da HFU sobre a 

expressão de citocinas em feridas são escassos, assim buscamos relacionar os 

resultados encontrados com diferentes tecidos avalidos.  

Rossato et al. (2015) avaliaram o efeito do HFU (frequência do transdutor de 

1MHz, modo emissão pulsado a 100Hz, intensidade de pico em 0,4W/cm2, ERA de 
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3,5cm2, durante 2 minutos, sobre o membro inferior direito, uma única vez) sobre os 

níveis de citocinas no músculo solear e no plasma de ratos com insuficiência 

cardíaca. Os resultados indicaram que HFU não foi capaz de alterar os níveis de 

citocinas circulantes no plasma, porém reduziu as citocinas pró-inflamatórias no 

músculo sóleo (TNF-α e IL-6), bem como, aumentou os níveis de citocinas anti-

inflamatórias (IL-10). Os autores argumentam que o aumento no perfil inflamatório 

local ocorre independentemente das alterações nos níveis plasmáticos na 

insuficiência cardíaca ou que o tempo de aplicação não foi suficiente para promover 

alterações sistêmicas.  

Chen et al., (2015b) também evidenciaram diminuição da expressão de IL-6 e 

TNF-α em lesões induzidas do nervo ciático, em ratos, após aplicação de HFU 

(frequência do transdutor de 1MHz, modo de emissão contínuo, durante 5 minutos, 

uma vez por dia, durante 22 dias, sobre a parte posterior da coxa e ERA não 

informada), agrupados de acordo com três diferentes intensidades de saída - 0,25, 

0,5 e 1,0W/cm2. Evidências da redução de citocinas no tecido neural, só foram 

observadas com a entrega de 1,0W/cm2. 

Li et al. (2003) investigaram a aplicação do ultrassom do tipo LIPUS (1MHz, 

pulsado a 20% em 100Hz, intensidade de 600mW/cm2, duração de 15 minutos, 

durante 4 dias), na produção de citocinas e proliferação de osteoblastos in vitro. Eles 

mostraram que LIPUS aumenta a proliferação de osteoblastos e a secreção de TGF-

β1, associados ao decréscimo significativo da concentração de IL-6 e TNF-α, 

percebidos após 24h e mantidos até o quarto dia após exposição da onda 

ultrassônica, fato que indicou prevenção da reabsorção óssea. Mas, os mecanismos 

não foram esclarecidos. 

Contrariamente ao ultrassom, a microcorrente (LM) diminuiu a expressão de 

IL-6 em comparação ao grupo L, porém esta alteração não foi significativa. Até o 

momento poucos estudos centraram-se nos efeitos da estimulação elétrica sobre as 

citocinas inflamatórias. Em três estudos (GAVÉNIS et al., 2010; KIM et al., 2013; 

GÜRGEN et al., 2014) com diferentes protocolos de estimulação elétrica, os autores 

relataram diminuição de IL-6 em comparação ao grupo controle. Mas somente KIM 

et al. (2013) sugeriram um mecanismo pelo qual a sua produção possa estar 

diminuída, relatando o efeito inibidor da corrente sobre IL-1β que estimula a 

liberação de IL-6.  
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Interessantemente, a intervenção com terapia combinada (LUM) reduziu 

significativamente a sua produção em comparação ao grupo LU (p<0,05), não sendo 

detectável, sugerindo que sua baixa expressão não foi suficiente para sinalizar os 

eventos necessários para a cicatrização. 

A suplementação com óleo de peixe (LP) não expressou a presença de IL-6 

no modelo de ferida excisional. Podemos aventar que a produção diminuída está 

relacionada ao fato de que incorporação de EPA e DHA, produzem maior 

quantidade de PG3 que é indutor menos potente da expressão do gene COX-2 e da 

produção de IL-6 por macrófagos, além de efeito inibitório sobre a produção de TNF-

α e para proliferação de fibroblastos demonstrados em estudos in vitro (BAGGA et 

al., 2003). Estudo recente (HARSLOF et al., 2015) investigou o uso de 1,2 a 1,4g de 

AGPI n-3 por dia, na função imunológica de 154 crianças saudáveis de 9 a 18 

meses. Os autores concluíram que o óleo de peixe foi capaz de diminuir a expressão 

de IL-6, sendo o efeito modulado por dois tipos diferentes de genótipos (PPARG2 e 

COX2), indicando que estes produtos de genes podem mediar o efeito do AGPI n-3, 

devendo ainda esta informação ser objetivo de investigação futura. 

A associação da suplementação com óleo de peixe ao ultrassom (LPU) e a 

microcorrente (LPM) permitiu redução na sua produção comparada ao tratamento 

isolado (LU e LM respectivamente) para o período experimental de 3 dias, porém 

estes dados não foram significativos. E de forma interessante, a associação da 

terapia combinada com a suplementação com óleo de peixe aumentou a expressão 

de IL-6 em comparação à aplicação isolada (LUM), porém ainda mantendo níveis 

mais baixos (71,8% a menos) em comparação com o grupo L, não sendo 

significativo.  

 

5.5.4 Interleucina 10  
 
 IL-10 é produzida por uma variedade de tipos celulares, incluindo linfócitos T, 

monócitos, macrófagos, além de, queratinócitos na pele em ambiente inflamatório 

(KING et al., 2014). Inicialmente foi descrita como sinalizador negativo da 

inflamação, por possuir papel inibitório na migração de células inflamatórias, por sua 

capacidade de ativar as funções de macrófagos/monócitos, além de, diminuir a 

produção de citocinas anti-inflamatórias (BALBINO et al., 2005: RUTZ & OUYANG, 

2011; ZGHEIB et al., 2014). Descobertas recentes de estudos sobre o papel da IL-
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10 na capacidade de regeneração fetal, sem formação de cicatrizes, sugerem que 

ela seja o mais importante mediador com potente função anti-inflamatória (KING et 

al. 2014; ZGHEIB et al., 2014; BALAJI et al., 2015).  

Nosso estudo (Tabela 2) não foi capaz de detectar a presença de IL-10 nos 

diferentes grupos de intervenção, da mesma forma que não foi detectada no grupo 

controle e lesado. Porém, acredita-se que estes resultados devam ser melhor 

explorados, pois existem evidências para suportar que suplementação com ômega-3 

é capaz de elevar a expressão de IL-10. Exemplo disto, é o estudo de SIERRA et al. 

(2004). Eles demonstraram em modelo de dermatite induzida em orelhas de 

camundongos, previamente suplementados com óleo de peixe (rico em AGPI n-3) 

ou óleo de girassol (rico em AGPI n-6), que ômega-3 foi capaz de reduzir a taxa de 

proliferação de linfócitos T e B, diminuir a expressão de IL-2 e TNF-α, aumentar a 

expressão de iNOS e produção de NO por macrófagos. Ainda, associados a menor 

peso de edema na orelha, atividade de mieloperoxidase diminuída e maior atividade 

de glutationa, sugerindo importante papel na modulação do processo inflamatório. 

Mas para os autores, o achado mais relevante referiu-se ao incremento da 

expressão de IL-10 por macrófagos e linfócitos, o qual pode ser considerado o 

responsável pelo efeito anti-inflamatório e antialérgico, suprimindo citocinas que 

diminuem as respostas dos linfócitos. 

É evidente que AGPI n-3 alteram a produção de citocinas, mas dosagem e os 

mecanismos moleculares da sua contribuição na cicatrização de feridas, ainda não é 

claramente compreendido (McDANIEL et al., 2008). Por isso, ainda são necessários 

mais estudos para esclarecer as contribuições do óleo de peixe sobre a produção de 

citocinas. Ainda, corroborando com Cardoso et al. (2011), sugerimos que a cinética 

da expressão das citocinas e não a produção de uma única citocina, pode ser mais 

adequada para averiguação da cicatrização de feridas. 

 Portanto, a disparidade e a variedade dos efeitos das citocinas no 

microambiente da ferida, ressaltam a complexidade e as lacunas existentes na 

compreensão do processo de cicatrização (PARK & BARBUL, 2004). Enquanto a 

cicatrização da ferida aguda é guiada pela regulação rigorosa temporo-espacial dos 

diferentes tipos e produtos celulares; a sua cronificação é consequência da 

persistência de um estado inflamatório excessivo, gerando microambiente 

proteolítico pelas células inflamatórias infiltradas no local, bem como, pela 

prolongada regulação de citocinas pró-inflamatórias (BARRIENTOS et al., 2008) e 
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persistência de biofilme bacteriano (HURLOW et al., 2015). Sem dúvidas, novos 

estudos continuarão a descobrir a rede de eventos que resultam na cicatrização de 

feridas (SIVAMANI et al., 2007). 

 Após nossas observações e as dificuldades apontadas para interpretação dos 

resultados, corroboramos com MENKE et al. (2007) que sugerem que o processo de 

cura de feridas é sistema hierárquico extremamente complexo, composto por 

combinação dinâmica entre diversos componentes, que fazem com que seja tema 

de difícil compreensão. Mas está claro que as relações entre os diferentes tipos 

celulares (neutrófilos, macrófagos, linfócitos, queratinócitos, fibroblastos, entre 

outros), mensageiros intercelulares (citocinas, fatores de crescimento, hormônios, 

entre outros), produtos sintéticos (colágeno, proteoglicanos, entre outros) e enzimas 

(MMPs e TIMPs), determinam o sucesso na cura. Assim, estes diferentes tipos 

celulares produzem e são afetados pelas mesmas citocinas presentes no 

microambiente da ferida, por múltiplas vias de interação, amplificando ou reduzindo 

um sinal com resposta não-linear, nas diferentes fases da cicatrização.   

Em nosso estudo, analisamos pequena parte dos processos envolvidos na 

cicatrização, sendo que uma gama de variáveis (como deposição de colágeno, 

resistência a ruptura do tecido neofarmado) que interferem neste processo não 

foram analisadas. Futuros estudos são necessários para explorar outros fatores 

importantes e vias que regulam a cicatrização para melhor compressão dos agentes 

fisioterapêuticos utilizados e da suplementação com óleo de peixe, que poderão 

apresentar resultados promissores na aceleração cicatricial. 

 Enquanto ainda temos muitas perguntas a responder, nós proporcionamos 

informações valiosas que relacionaram os diferentes recursos fisioterapêuticos com 

a função das células do sistema imunitário (macrófagos e linfócitos) na cicatrização 

de feridas cutâneas. Como afirmado anteriormente, com base em estudos recentes, 

sabemos que muitos tipos de células do sistema imunológico podem não ser 

necessárias para a cicatrização adequada, retardando o processo de cura e 

aumentando a quantidade de tecido cicatricial depositado.  

 Então, corroborando com Wilgus (2008), isto pode significar que se for viável 

manipular a resposta imune no processo de cicatrização, especialmente se o 

paciente estiver disposto a sacrificar a velocidade do fechamento da ferida para um 

melhor resultado estético, os recursos aqui estudados poderiam supostamente 

contribuir. De fato, são necessárias mais pesquisas que envolvam os diferentes 
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recursos com as respostas do sistema imunitário, relacionadas à qualidade do tecido 

cicatricial formado. Os estudos nesta análise fornecem a esperança de que um dia, 

será possível manipular seletivamente a resposta imune, de forma a ser benéfico 

para diferentes circunstâncias de lesão, por exemplo: para aqueles com feridas 

infectadas, uma rápida resposta do sistema imunológico é essencial; enquanto, para 

aqueles que tem potencial  para formação de cicatrização excessiva, a resposta do 

sistema imunológico deve ser amenizada. A melhor combinação desta modulação 

deverá ser capaz de simultaneamente, combater a infecção, estimular o fechamento 

da ferida e minimizar as cicatrizes.  

 
5.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES 

  

Nas últimas décadas, a compreensão da base científica para a cicatrização 

de feridas aumentou e o manejo das feridas evoluiu. Manter-se atualizado com a 

literatura atual é por vezes difícil. O conceito TIME foi introduzido para orientar os 

profissionais na avaliação da ferida e na gestão. O principal objetivo do tratamento 

de feridas é o fechamento rápido com formação de tecido funcional e esteticamente 

satisfatório. Apesar de vários estudos investigarem os benefícios terapêuticos da 

suplementação com óleo de peixe, ultrassom e microcorrente na cicatrização de 

feridas, o uso clínico ainda está sob investigação, pois muitos pesquisadores relatam 

resultados conflitantes.  

Portanto, muitas incógnitas permanecem intrigantes para futuros estudos, por 

isso ressaltamos aqui, algumas limitações e observações que deverão ser 

consideradas.  

Primeiramente, estudamos modelo de ferida aguda e a maioria das variáveis 

analisadas, dentro de um período de 14 dias após a lesão. Não foi possível 

apresentar os dados referentes de 3 e 7 dias de todas as variáveis, o que 

permitiriam melhor compreensão do processo em suas diferentes fases. Ainda, 

como os resultados de nosso estudo referem-se a modelo de ferida aguda, não 

podem ser extrapolados para modelo de ferida crônica. 

Limitação de nosso estudo também reside no fato de que nós medimos 

apenas marcadores circulantes, pois estávamos interessados em analisar os efeitos 

sistêmicos. Desta forma, não analisamos marcadores do local ou do exsudato da 

ferida, podendo as células imunitárias em tecidos ou no plasma, apresentarem 



197#

#

responsividade diferenciada e não refletirem necessariamente o mesmo fenótipo. 

Fator limitante associado a análise das citocinas presentes no plasma também pode 

ser ressaltado, devido ao fato da maioria não ter sido detectada, podendo ser devido 

a meia-vida curta e por muitas vezes exercerem seus efeitos localmente.   

Também não analisamos, variáveis relacionadas à qualidade do tecido 

cicatricial, como: deposição de colágeno, força tensil, resiliência e força à ruptura. 

Acreditamos que os diferentes recursos fisioterapêuticos, apesar de não revelarem 

aceleração no fechamento da ferida, podem ter proporcionado melhor qualidade 

cicatricial. Mas, feridas continuam a remodelar durante 3 a 12 meses, sendo que 

neste período de tempo a cicatriz pode aumentar. Por isso, corroborando com 

Moreira e Markovchick (2012), o resultado estético e funcional deve ser avaliado a 

longo prazo, pois pode não correlacionar com os resultados de curto prazo.  

 Outro fator que deve ser levado em consideração, na interpretação dos 

nossos resultados, refere-se a dosimetria dos recursos utilizados. Para Watson 

(2010) UST e MES são duas formas de intervenção fisioterapêuticas que parecem 

trabalhar com baixa potência de energia, devendo ser entregue para os tecidos em 

doses suficientes para melhorar a capacidade natural do corpo para estimular, dirigir 

e controlar a cura; ao invés de, serem entregues com altos níveis de energia que 

visam forçar as células a responder em um nível de atividade mais elevada, 

mudando seu comportamento, podendo ser prejudiciais para a cicatrização. Assim,  

a dosimetria utilizada em nosso estudo, seguiu achados anteriores. Mas, conforme 

apresentado no decorrer do trabalho, a dose-resposta ideal ainda não está definida 

e mais estudos que abordem este aspecto, são necessários. Entretanto, sugerimos 

que para a aplicação do ultrassom (HFU) em futuros estudos, o cabeçote seja 

adaptado para ser entregue à superfície do rato, pois facilitaria a entrega da onda, 

sendo este aspecto também importante para a aplicação da terapia combinada. 

Quanto ao uso da microcorrente, acreditamos que tempo maior de aplicação 

proporcionaria efeitos benéficos, tendo em vista que atualmente curativos que 

entregam a microcorrente durante 24horas por dia já estão disponíveis e 

apresentam resultados promissores.  

 Ressaltamos também que nossos resultados devem ser interpretados com 

cautela para serem extrapolados para a aplicação clínica, pois referem-se ao uso de 

modelo animal e não à aplicação em humanos. Pesquisas experimentais de 

cicatrização em humanos são muitas vezes impraticáveis pela dificuldade na 
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randomização para permitir condições semelhantes (ferimentos idênticos e 

condições de saúde), devido à condições éticas que inviabilizariam e padronização 

de modelo de ferida e a necessidade de biópsias de pele (KIM et al., 2015). Assim, 

modelos animais, como ratos, são amplamente utilizados para modelar a 

cicatrização de feridas cutâneas humanas, pelo custo relativamente baixo e genoma 

bem caracterizado (WALMSLEY et al., 2015a), sendo importantes para a 

compreensão dos mecanismos básicos de cicatrização de feridas.  

Porém, os mecanismos de cicatrização da pele humana diferem dos modelos 

animais (DAVIDSON et al., 2013; SHARPE & MARTIN, 2013; PENCE & WOODS, 

2014; GOULD et al., 2015). A arquitetura da pele em ratos é coberta quase que 

totalmente por pelos e não possuem glândulas sudoríparas e papilas dérmicas 

(PENCE & WOODS, 2014). Ainda, possuem fixador subdérmico fascial frouxamente 

organizado, em comparação à pele humana que é firmemente ancorada, ao tecido 

conjuntivo subjacente (DAVIDSON et al., 2013; KIM et al., 2015). Além disso, a cura 

da pele em ratos acontece principalmente por contração local da ferida, enquanto 

em humanos este processo é limitado, ocorrendo principalmente pela formação de 

tecido de granulação e epitelização (DAVIDSON et al., 2013; PENCE & WOODS, 

2014; WALMSLEY et al., 2015b).  

Desta forma é fundamental compreender que as diferenças nestes 

mecanismos, podem não traduzir inteiramente as estratégias de cura de feridas em 

humanos e são mais representativos da cura em ferida de intenção primária 

(DAVIDSON et al., 2013) ou em regiões epiteliais humanas onde a contração 

desempenha papel mais importante, por ser constituída de tecido frouxo com 

ancoragem escassa como, as costas, abdômen ou face; em contraste com tecidos 

firmemente aderentes, como a palma da mão, pé ou região tibial anterior 

(LEVINSON, 2013). Assim, avanços recentes para aliviar a contração da ferida em 

espécies soltas de pele, como soluções que incluem a escolha de locais anatômicos 

com derme e hipoderme firmemente ligados (por exemplo, orelha de coelho, pele de 

porco, modelo de excisão da calota craniana em rato ou da remoção de um colar 

circunferencial da cauda de ratos) ou realizar a fixação mecânica utilizando 

dispositivos como anéis de silicone, de aço ou dispositivos de distração, estão sendo 

empregados em estudos, porém, ainda não podem ser totalmente replicáveis à 

cicatrização humana (DAVIDSON et al., 2013; SHARPE & MARTIN, 2013). 
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 Outra ressalva potencial é que o sistema imunológico dos ratos pode não 

refletir a biologia humana em alguns aspectos (WINK et al., 2011; CHEN et al., 

2014). Limitação de nossos achados com a população de macrófagos e linfócitos 

ocorreu em virtude de só terem sido analisadas no período experimental de 14 dias 

após modelo excisional, em virtude de inúmeros fatores envolvidos que nos 

impossibilitaram a sua realização no período experimental de 3 e 7 dias, que não 

possuem justificativa científica para tal, mas sim de outras ordens. 

 E por fim, limitações relacionadas às análises estatísticas na comparação 

entre os diferentes grupos experimentais pelo uso de testes t independentes podem 

aumentar a probabilidade do erro estatístico tipo I (falsamente rejeitar  a hipótese 

nula) em comparação ao modelo mais completo de condições de tratamento (FILED, 

2013). No entanto, como o objetivo não foi somente a comparação do modelo mais 

completo, a exploração dos testes pareados de tratamento dois a dois ou quatro a 

quatro podem levar à boas explorações dos efeitos intrínsecos dos efeitos dos 

diferentes recursos e da associação das diferentes formas de tratamento, o que 

pode auxiliar a elucidar as interações.  

Mas, positivamente, o modelo experimental de nosso estudo seguiu padrões 

discutidos para padronização e reprodutibilidade do uso de ratos em cicatrização de 

feridas (DORSETT-MARTIN, 2004), o que permitiu facilidade na comparação com 

outros estudos experimentais. Portanto, estritamente falando, nossos resultados 

devem ser interpretados como indicação forte da capacidade dos diferentes recursos 

modularem as respostas do sistema imunológico em ratos, em vez de prova. Eles 

precisam ser confirmados por novos estudos com novos arranjos científicos.  

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#



200#

#

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Neste estudo evidenciou-se que as diferentes formas de intervenção 

fisioterapêutica (ultrassom e microcorrente) modularam a atividade de parâmetros 

imunitários (diminuíram a expressão de células positivas para CD4, associadas com 

diminuição da razão CD4+/CD8+, além de, diminuir significativamente a expressão 

de citocinas pró-inflamatórias, nos diferentes tempos avaliados) quando comparados 

ao modelo excisional; sendo que a associação de ambos (terapia combinada) 

diminuiu ainda mais a expressão de células positivas para CD4 e a razão 

CD4+/CD8+, sugerindo resolução do processo de cicatrização. No entanto, faltam 

evidências para suportar a utilização da terapia combinada, ou da aplicação de 

ultrassom e microcorrente, para redução da área da superfície da ferida. 

Já, a suplementação com óleo de peixe foi capaz de reduzir a área da 

superfície da ferida, permitindo a sua oclusão completa durante o período 

experimental. Aliado a estes desfechos, apresentou efeito imunomodulador 

importante, pois aumentou significativamente a capacidade fagocítica, a retenção de 

vermelho neutro e a produção de peróxido de hidrogênio, com diminuição de óxido 

nítrico após 14 dias do modelo excisional. Ainda, reduziu significativamente a 

expressão de células positivas CD8 associada com o aumento da razão CD4+/CD8+. 

Além disso, impediu a expressão de IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α nos diferentes 

tempos avaliados. Isso sugere que o óleo de peixe, rico em AGPI n-3, podem ser 

utilizados como potencial recurso nutricional, não farmacológico e de baixo custo, na 

cicatrização de feridas. 

Mas, a associação da suplementação com óleo de peixe e ultrassom 

aparentemente não pareceu ser benéfico diante das variáveis avaliadas, pois 

debelou o efeito imunomodulador do óleo de peixe (reduziu significativamente a 

capacidade fagocítica, a retenção de vermelho neutro, a produção de ânion 

superóxido e peróxido de hidrogênio, além de aumentar a expressão de células 

positivas para CD8 em comparação à suplementação isolada). 

Contrariamente, a associação da suplementação com óleo de peixe e 

microcorrente podem sugerir efeito benéfico, pois apesar de debelar o efeito 

imunomodulador em comparação à suplementação isolada, também permitiu de 

forma significativa a oclusão completa da ferida no período experimental do estudo. 
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Porém a associação da suplementação com óleo de peixe à terapia combinada 

apresentou resultados conflitantes, pois apesar de permitir oclusão completa 

significativa da ferida no período experimental, não foi acompanhada de redução 

significativa da área da úlcera, aliado a redução dos parâmetros macrofágicos e 

diminuição significativa da razão CD4+/CD8+, em comparação à suplementação 

isolada.  

 Estes resultados corroboram a hipótese de que a associação dos diferentes 

recursos fisioterapêuticos e a suplementação com óleo de peixe possuem papéis 

importantes, porém distintos, na modulação do sistema imunitário durante a 

cicatrização de feridas. Porém mais pesquisas são necessárias para investigar a 

interação dos mecanismos de ação, especialmente sobre a membrana celular, bem 

como, a janela terapêutica ótima nas diferentes etapas do processo de reparo. 
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APÊNDICE 1- DADOS ESTATÍSTICOS DAS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 Seguem os dados estatísticos referentes as diversas variáveis do estudo. Os animais foram divididos em 9 grupos a saber: 
C = controle, sem excisão cirúrgica e sem intervenção; L= lesado; LU=lesado tratado com ultrassom, LM=lesado tratado com 
microcorrente; LUM=lesado tratado com terapia combinada; LP=lesado suplementado com óleo de peixe; LPU= lesado 
suplementado com óleo de peixe e tratado com ultrassom; LPM= lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com 
microcorrente; LPUM=lesado suplementado com óleo de peixe e tratado com terapia combinada 

 
Tabela 1. Percentual (%) de redução da área da ferida (média ± EPM) dos animais nos diferentes grupos de intervenção no 
período experimental inicial (T0), após 3 dias (T3), 7 dias (T7 ) e após 14 dias (T14)  
 T0 

(pixels) 
T3 

(pixels) 
Alteração %  

T3 
T7 

(pixels) 
Alteração %  

T7 
T14 

(pixels) 
Alteração %  

T14 
L  
 

130341,4±4545,3 
(n=15) 

113805,3±5373,9* 
(n=15) 

-12,8±2,4 
(n=15) 

81407,7±5339,9** 
(n=9) 

-40,9±3,0 
(n=9) 

6332,5±748,3*** 
(n=5) 

-95,5±0,4 
(n=5) 

LU  118398,2±6752,0 
(n=15) 

104762,0±5410,7* 
(n=15) 

-10,7±2,3 
(n=15) 

79437,0±4705,6** 
(n=10) 

-35,7±2,7 
(n=10) 

7251,8±3450,5*** 
(n=5) 

-93,1±3,8 
(n=5) 

LM  119678,8±5535,8 
(n=15) 

109715,3±5883,1* 
(n=15) 

-8,1±4,1 
(n=15) 

82029,3±3494,7** 
(n=10) 

-34,1±3,1 
(n=10) 

4528,6±2054,2*** 
(n=5) 

-96,1±1,5 
(n=5) 

LUM  122374,6±6071,8 
(n=15) 

108384,8±8155,2* 
(n=15) 

-12,1±3,5 
(n=15) 

81809,7±6948,2** 
(n=10) 

-35,9±4,1 
(n=10) 

6218,0±2243,0*** 
(n=5) 

-94,5±2,4 
(n=5) 

LP  120406,7±5663,1 
(n=15) 

114660,6±5225,8 
(n=15)  

-4,0±2,7$a 
(n=15) 

75808,1±4831,7** 
(n=10)  

-38,3±2,1 
(n=10) 

2826,6±795,1***$a 
(n=5) 

-97,6±0,6*$a 
(n=5) 

LPU 120878,3±5050,6 
(n=15) 

105162,6±4784,9* 
(n=15) 

-12,5±2,5 
(n=15) 

82505,9±5379,1** 
(n=10) 

-35,4±2,1 
(n=10) 

8189,5±3211,1*** 
(n=4) 

-91,9±7,4 
(n=4) 

LPM  117593,6±5405,0 
(n=14) 

100450,1±4384,7* 
(n=14) 

-13,8±3,2 
(n=14) 

81769,6**±4172,2 
(n=9)  

-32,4±2,6 
(n=9) 

2849,8±848,7*** 
(n=5) 

-97,3±0,8 
(n=5) 

LPUM  131145,0±3124,8 
(n=15) 

115779,6±3703,6* 
 (n=15) 

-11,2±3,2 
(n=15) 

75487,0±4619,9** 
(n=10)  

-43,1±3,3 
(n=10) 

5231,4±2245,6*** 
(n=5) 

-96,1±1,5 
(n=5) 

*p<0,05 T0 vs T3,  **p<0,05 T0 vs T7, ***p<0,05 T0 vs T14, a p<0,05 L vs LP. 
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Tabela 2. Variação da massa corporal (média ± EPM) em gramas e percentual dos animais experimentais, nos diferentes grupos 
de intervenção, mensurados no tempo zero  (T0) e após 30 dias (T30) antes do modelo de ferida excisional. 

 
  

T0 
 

T30 
p-

valor 
Ganho de 
massa em 

gramas 

Ganho de 
massa 

percentual 
C (n=5) 171,5±13,1 317,7±23,8 .002* 146,2±13,1       85,5±6,0 
L (n=15)  162,8±7,6 318,0±16,9 .000* 155,2±10,7 95,3±5,0 
LU (n=15) 167,2±3,2 319,6±10,9 .000* 152,4±11,6 91,4±7,5 
LM (n=15) 168,2±10,8 332,8±13,1 .000* 164,6±11,4 99,6±9,8 
LUM (n=15) 165,6±3,0 325,6±9,5 .000* 160,0±7,5 99,5±3,9 
LP(n=15)  179,8±8,3 318,8±30,0 .004* 139,0±22,8 76,0±10,5 
LPU(n=15) 179,8±11,3 321,4±26,8 .003* 141,6±21,0 79,1±10,6 
LPM (n=15) 179,4±14,7 358,4±30,7 .001* 179,0±17,5 99,9±5,1 
LPUM (n=15) 179,0±15,3 349,2±24,6 .000* 170,2±12,1 96,5±7,3 

                                *p<0,05 T0 vs tempo T30. 
 

 
Tabela 3. Variação da massa corporal (média ± EPM) em gramas e percentual dos animais experimentais, suplementados (S) ou 
não (NS) com óleo de peixe, mensurados no tempo zero  (T0) e após 30 dias (T30) antes do modelo de ferida excisional. 

 
  

T0 
 

T30 
 

p-
valor 
 

Ganho de 
massa em 
gramas 

Ganho de 
massa 
percentual 

NS (n=64) 166,8±3,3 322,9±6,1 .000* 156,0±4,6 94,0±2,9 
S (n=59) 179,5±5,8 336,9±13,5 .000* 157,4±9,5 87,9±4,6 

  *p<0,05 T0 vs T30 
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Tabela 4. Variação da massa corporal (média ± EPM) em gramas e percentual dos animais experimentais, nos diferentes grupos 
de intervenção, após a realização do modelo de ferida excisional em 3 dias (T3), 7 dias (T7) e 14 dias (T14). 
 

 T0 
(gramas) 

T3 
(gramas) 

Alteração % T3 T7 
(gramas) 

Alteração % T7 T14 
(gramas) 

Alteração % T14 

C  314,2±24,0 
(n=5) 

323,6±24,0* 
(n=5) 

3,0±0,3 
(n=5) 

345,±21,1** 
(n=5) 

10,4±2,3 
(n=5) 

362,8±20,5*** 
(n=5) 

16,2±3,3 
(n=5) 

L  311,0±8,1 
(n=15) 

301,7±8,1* 
(n=15) 

-2,9±0,7 a 
(n=15) 

307,4±12,4 
(n=9) 

-1,7±1,4 b 
(n=9) 

331,5±23,6 
(n=4) 

-0,1±2,5 c 
(n=4) 

LU  310,5±8,4 
(n=15) 

301,7±8,6* 
(n=15) 

-2,8±0,4 a 
(n=15) 

311,1±7,9 
(n=10) 

-1,7±0,9 b 
(n=10) 

327,2±9,7 
(n=5) 

-0,1±1,4 c 
(n=5) 

LM  316,8±9,2 
(n=15) 

310,2±9,5* 
(n=15) 

-2,1±0,5 a 
(n=15) 

316,0±12,9 
(n=10) 

-1,5±1,4 b 
(n=10) 

343,4±16,4 
(n=5) 

1,0±2,8 c 
(n=5) 

LUM  311,2±8,6 
(n=15) 

299,8±8,4* 
(n=15) 

-3,6±0,5 a 
(n=15) 

305,0±11,8** 
(n=10) 

-4,0±0,7 b 
(n=10) 

325,8±8,7*** 
(n=5) 

-2,7±0,7 c 
(n=5) 

LP  316,5±11,1 
(n=15) 

307,2±11,7* 
(n=15) 

-3,0±0,5 a 
(n=15) 

309,2±16,8** 
(n=10) 

-2,9±0,7 b 
(n=10) 

332,8±26,3 
(n=5) 

2,6±2,5 c 
(n=5) 

LPU 328,7±9,9 
(n=15) 

313,4±9,8* 
(n=15) 

-4,6±0,7 a 
(n=15) 

311,5±14,4** 
(n=10) 

-5,6±1,4 b 
(n=10) 

331,7±20,1 
(n=4) 

-1,6±3,5 c 
(n=4) 

LPM  327,7±13,9 
(n=14) 

319,0±13,7* 
(n=14) 

-2,6±0,5 a 
(n=14) 

336,7±18,1** 
(n=9) 

-3,0±0,5 b 
(n=9) 

361,2±23,5 
(n=5) 

-0,1±2,5 c 
(n=5) 

LPUM  326,9±10,4 
(n=15) 

316,2±10,0* 
(n=15) 

-3,2±0,5 a 
(n=15) 

324,1±13,5** 
(n=10) 

-3,2±0,6 b 
(n=10) 

357,0±21,2 
(n=5) 

0,5±1,8 c 
(n=5) 

*p<0,05 T0 vs T3, **p<0,05 T0 vs T7, ***p<0,05 T0 vs T14, a p<0,05 dos diferentes grupos em relação ao C, b p<0,05 dos diferentes 
grupos em relação ao C, c p<0,05 dos diferentes grupos em relação ao C. 
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Tabela 5. Alteração percentual de massa corporal (média ± EPM) dos animais experimentais, suplementados (S) ou não (NS) com 
óleo de peixe, após a realização do modelo de ferida excisional em 3dias (T3), 7 dias (T7) e 14 dias (T14). 
 

 T0 
(gramas) 

T3 
(gramas) 

Alteração %  
T3 

T7 
(gramas) 

Alteração % 
 T7 

T14 
(gramas) 

Alteração %  
T14 

NS  312,4±4,2 
(n=60) 

303,3±4,2* 
(n=60) 

-2,9±0,2 
(n=60) 

309,9±5,5** 
(n=39) 

-2,3±0,5 
(n=39) 

332,0±6,9  
(n=19) 

-0,5±0,9 
(n=19) 

S  324,9±5,5 
(n=59) 

313,9±5,5*  
(n=59)  

-3,4±0,3  
(n=59) 

319,9±7,7** 
(n=39) 

-3,7±0,5  
(n=39) 

346,4±11,1 
(n=19) 

0,4±1,2 
(n=19) 

              *p<0,05 T0 vs T3, **p<0,05 T0 vs T7. 
 
Tabela 6. Capacidade fagocítica dos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal dos animais no período experimental de 14 dias 
após o modelo excisional, nos diferentes grupos. Os dados representam a média ± EPM, expressos em absorbância/106cel., sendo 
que cada experimento foi realizado em octuplicada. 
 

C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 
1,91±0,21 

(n=5) 
1,0±0,20a 

(n=5) 
1,9±0,28 

(n=5) 
1,74±0,35 

(n=5) 
1,58±0,24 

(n=5) 
2,90±0,36b 

(n=5) 
1,50±0,22c 

(n=4) 
2,0±0,24 

(n=5) 
1,56±0,19c 

(n=5) 
             ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LP. 

 

 

Tabela 7. Retenção de vermelho neutro, pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal dos animais no período experimental de 
14 dias após o modelo excisional, nos diferentes grupos. Os dados representam a média ± EPM, expressos em 
absorbância/106cel. 1, sendo que cada experimento foi realizado em octuplicada 
 

C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 
0,40±0,02 

(n=5) 
0,31±0,01a 

(n=5) 
0,32±0,01a 

(n=5) 
0,26±0,01a 

(n=5) 
0,29±0,01a 

(n=5) 
0,42±0,01b,c,d,e 

(n=5) 
0,24±0,01a,c,f 

(n=4) 
0,30±0,02a,f 

(n=5) 
0,30±0,02a,f 

(n=5) 
  ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LUM, 
fp<0,05 em relação ao LP. 
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Tabela 8. Produção de ânion superóxido pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal no período experimental de 14 dias 
após o modelo excisional, nos diferentes grupos experimentais. Os dados representam a média ± EPM, expressos em 
absorbância/106cel., sendo que cada experimento foi realizado em octuplicada. 
 

C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 
2,56±0,19 

(n=5) 
2,12±0,15 

(n=5) 
1,71±0,16 

a 
(n=5) 

1,41±0,75a,b 
(n=5) 

1,44±0,15a,b 
(n=5) 

1,98±0,19  
(n=5) 

0,90±0,05a,b,c,d 
(n=4) 

1,18±0,60a,b,d 
 (n=5) 

1,65±0,30a 
(n=5) 

        ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LP. 
 
 
 
 
Tabela 9. Produção de peróxido de hidrogênio pelos macrófagos obtidos da cavidade peritoneal no período experimental de 14 
dias após o modelo excisional, nos diferentes grupos experimentais. Os dados representam a média ± EPM, expressos em 
absorbância µmol/106 cel., sendo que cada experimento foi realizado em octuplicada. 
 

C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 
1,60±0,07 

(n=5) 
0,93±0,06a 

(n=5) 
0,85±0,03a 

(n=5) 
1,09±0,08a 

(n=5) 
0,82±0,03a,d 

(n=5) 
1,34±0,06 

a,b,c,e 
(n=5) 

0,69±0,07a,f 
(n=4) 

0,92±0,02a,f 
(n=5) 

0,90±0,02a,f 
(n=5) 

 ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LUM, 
fp<0,05 em relação ao LP. 
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Tabela 10. Produção de óxido nítrico pelos macrófagos no período experimental de 14 dias após o modelo excisional, nos 
diferentes grupos experimentais. Os dados representam a média ± EPM, expressos em µmol/L, sendo que cada experimento foi 
realizado em quadruplicada. 

 C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 
Sem 
LPS 

50,2±0,8 
(n=5) 

40,1±3,5a 
(n=5) 

45,1±4,0 
(n=5) 

26,4±1,3a,b,c 
(n=5) 

29,0±1,2a,b,c 
(n=5) 

28,2±3,2a,b,c 
(n=5) 

29,7±1,7a,c 
(n=4) 

18,1±1,1a,b 
(n=5) 

22,5±1,6a,b 
(n=5) 

Com 
LPS 

70,8±1,7* 
(n=5) 

58,1±2,6*a’ 
(n=5) 

66,2±1,3*b 
(n=5) 

35,2±2,5*a’,b’,c 
(n=5) 

51,3±3,6*a’,c’,d 
(n=5) 

52,9±6,0*a’,d 
(n=5) 

55,2±1,3*a 
(n=4) 

33,9±2,2*a’,b’,e 
(n=5) 

41,5±1,9*e 
(n=5) 

*p<0,05 em relação ao seu estímulo, ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao 
LM, ep<0,05 em relação ao LP, a’p<0,05 em relação ao C LPS, b’p<0,05 em relação ao L LPS, c’p<0,05 em relação ao LU LPS, d’p<0,05 em 
relação ao LM LPS, e’p<0,05 em relação ao LP LPS. 
 
 
 
Tabela 11. População de linfócitos no sangue (média ± EPM) T CD4+, T CD8+ e  razão CD4+/CD8+, dos grupos experimentais, 
após a realização do modelo de ferida excisional em 14 dias. 

 
 C L LU LM LUM LP LPU LPM LPUM 

CD4+ 21,2±0,4  
(n=5) 

22,6±0,2a 
(n=5) 

19,0±0,2a,b 
(n=5) 

19,4±0,3a,b 
(n=5) 

12,0±1,9a,b,c,d 
(n=5) 

19,9±1,3f 
(n=5) 

24,0±2,5 
(n=4) 

23,1±0,2d,e 
(n=5) 

24,3±1,3f 
(n=5) 

CD8+ 19,0±0,2 
(n=5) 

14,9±0,3a 
(n=5) 

19,0±1,9 
(n=5) 

20,3±0,8b 
(n=5) 

17,6±5,8 
(n=5) 

11,3±0,7a,b,c,d 
(n=5) 

18,6±0,5e 
(n=4) 

15,3±1,7d 
(n=5) 

15,3±0,8 
(n=5) 

CD4+/CD8+ 1,1±0,04 
(n=5) 

1,5±0,01a 
(n=5) 

1,0±0,11b 
(n=5) 

0,9±0,05b 
(n=5) 

0,8±0,17b 
(n=5) 

1,7±0,22a,c,d,f 
(n=5) 

1,3±0,17 
(n=4) 

1,5±0,19 
(n=5) 

1,5±0,01f 
(n=5) 

 
ap<0,05 em relação ao C, bp<0,05 em relação ao L, cp<0,05 em relação ao LU, dp<0,05 em relação ao LM, ep<0,05 em relação ao LP e fp<0,05 
em relação ao LUM. 
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ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

 

 



243#

#

ANEXO 2 – INFORMAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DO ÓLEO DE PEIXE 

 


