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RESUMO

O medicamento homeopático Canova é um imunomodulador, que não apresenta toxicidade ou 
efeitos colaterais. Seu uso está indicado em diversas patologias nas quais o sistema imune se 
encontra comprometido. Estudos recentes mostraram que este medicamento alterou a 
produção de fibrose ao redor da massa tumoral, resultando em alterações na morfologia e 
“malignidade” do tumor. Esse estudo foi projetado para avaliar o efeito do Canova sobre a 
funcionalidade das células do tecido conjuntivo e possíveis alterações na matriz extracelular 
de camundongos. Para tal, 120 camundongos albinos suíços, machos, da espécie Mus 
musculus, linhagem Rockefeller, com idade de 2 meses, pesando entre 50 e 70 g, foram 
obtidos junto ao Biotério do Instituto de Tecnologia do Paraná. Os animais receberam ração 
padrão (Purina®) e água ad libidum, e foram divididos em dois grupos (I e II) de 60 
camundongos cada. Todos os camundongos receberam incisão no dorso com 1,5 cm de 
comprimento e 1,5 mm de profundidade, sendo que os do grupo I receberam sutura com fio 
não reabsorvível e os camundongos do grupo II sutura com fio reabsorvível. Cada grupo foi 
dividido em dois subgrupos, um composto por 30 camundongos controles do tratamento, que 
não receberam medicação, e o outro por trinta camundongos que receberam 3 ul/g de Canova 
intraperitoneal. A cirurgia dos camundongos consistiu dos seguintes passos: anestesia com 
éter sulfúrico dentro da capela; incisão com bisturi; descolamento do tecido epitelial ao redor 
da incisão e sutura da mesma com dois pontos simples. Antes e após a cirurgia, os 
camundongos tratados receberam 3 ql/g de Canova intraperitoneal. Cada grupo foi sacrificado 
nos tempos de 8h, 24h e 5 dias, com prévia análise macroscópica da cicatriz e amostras de 
tecido cutâneo e subcutâneo forma obtidas e processadas histologicamente para avaliação da 
cicatrização e das possíveis alterações na resposta inflamatória através da microscopia de luz. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística para se obter uma posição quanto à 
eficiência do medicamento na cicatrização de uma incisão no tecido epitelial e conjuntivo de 
camundongos. Considerando que os dados apresentavam uma variação descontínua (notas ou 
sim / não), optou-se pelo uso de uma estatística não-paramétrica. Para tanto, foram utilizados 
o teste de Kolmogorov-Smirnov, quando as amostras eram de mesmo tamanho e a variável 
também era quantificada através de notas (0 a 3); teste de x para variáveis também 
quantificadas por nota, porém com amostras de diferentes tamanhos; e, finalmente, o teste 
exato de Fisher para as tabelas 2x2 e variável quantificada em sim/não. Observou-se que na 
comparação realizada entre camundongos controles e tratados com Canova do grupo I -  fio de 
sutura não-reabsorvível, cinco dias após incisão e sutura, houve variação significativa para 
fibroblastos e neovascularização, onde estavam em número reduzido nos tratados. Na mesma 
comparação dentro do grupo II -  fio de sutura reabsorvível, cinco dias após a cirurgia, a 
quantidade de linfócitos, de neovascularização e de fibroblastos estava reduzida nos 
camundongos tratados com Canova. Ao se comparar, no quinto dia, a população de linfócitos 
dos camundongos tratados, constatou-se que estava menor nos camundongos do grupo II. A 
quantidade de coágulo foi maior nos camundongos controles do grupo I, após 24h, se 
comparados com os controles do grupo II. É possível concluir que o medicamento Canova 
reduziu a inflamação ao redor da incisão e diminuiu a chance de formação de quelóide e com 
relação ao tipo de fio, a inflamação foi menor no grupo II.

Palavras- chave: cicatrização, tecido conjuntivo, matriz extracelular, macrófago, óxido nítrico, 
Canova.
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ABSTRACT

The homeopathic medication Canova is an immunomodulator that does not induce toxicity or 
collateral effects. It is indicated in multiple pathologies in which the immune system is 
impaired. Recent studies have shown that this medication has changed the fibrosis production 
around tumoral mass, resulting in changes to the tumor morphology and “malignancy” . This 
study was designed to evaluate the effect of the Canova medication on the connective tissue 
cell functionality and the potential changes to the extracellular matrix of mice. For this 
purpose, 120 swiss albino, male mice, 2 months old, Mus musculus, Rockefeller origin, 
weighting 50 to 70 g, (provided by the Paraná Technology Institute Vivarium). The animals 
were fed with standard food and water ad libitum, were separated in two groups (I and II) 
with 60 animals each. All animals were incised in dorsum with 1,5cm length and 1.5 mm 
deep, group I has received non-reabsorbable suture line and group II has received 
reabsorbable suture line. Each group was subdivided into two subgroups, one with 30 non
medicated control mice, and other with 30 mice that received 3 ^l/g of Canova medication 
intraperitoneally. Mice operation consisted of the following steps: sulphuric ether anesthesia 
inside the fumehood; scalpel incision; epithelial divulsion around the incision and two simple 
suture to close the wound. Before and after the surgery, the treated mice received 3 ^l/g of 
intraperitoneal Canova. Each group was sacrificed (in 8hour, 24hour and 5 days) for future 
gathering and analysis of cutaneous and subcutaneous tissue. The samples were processed for 
wound healing evaluation and possible alterations in the inflammatory response through light 
microscopy. The data gathered was submitted to statistic analysis in order to get the result of 
the medication efficiency in healing mice epithelial and connective incisions. As data 
presented an intermittent variation (grades or yes / no), the use of a non-parametric analysis 
was chosen. For that purpose the following tests were used: Kolmogorov-Smirnov, where the 
samples were of similar sizes and the variant was quantified through grades (0 to 3); x test 
for variants also quantified through grades, but with different size samples; and, finally, 
Fisher accuracy test for 2x2 tables and yes/no quantified variant. We observed that in the 
comparison among control mice and Canova treated mice of group I -  non-absorbable suture 
line, five days after incision and suture, there was a significant difference in number of 
fibroblasts and neovascularization, which were reduced among the treated group. From the 
comparison of control and treated mice from group II -  absorbable suture, five days after 
surgery, we observed that the amount of lymphocytes, neovascularization and fibroblasts was 
reduced in the Canova treated mice. The fifth day analysis of the lymphocyte population in 
the treated mice showed that it was smaller in the group II rats. The amount of coagulum was 
higher in group I control mice, after 24 hours, when compared to group II controls. After this 
work, we concluded that Canova medication reduced inflammation around the incision and 
reduced the possibility of keloyds; as for the suture material type, the inflammation observed 
was smaller in group II.

Key-words: healing, connective tissue, extracellular matrix, nitric oxide, Canova.

ix



1

1 INTRODUÇÃO

Os tecidos não são formados exclusivamente por células. Uma parte considerável do 

volume é espaço extracelular, composto por uma enorme e complexa rede de 

macromoléculas, a matriz extracelular. O estudo da matriz extracelular concentra-se 

especialmente nos tecidos conjuntivos. Nestes, a matriz é mais abundante do que as células 

que ele contém, e determina as propriedades físicas do tecido. O tecido conjuntivo forma a 

estrutura arquitetônica dos vertebrados, mas as quantidades encontradas nos diferentes órgãos 

variam enormemente sendo que, da pele aos ossos, são os componentes principais.

Os tratamentos convencionais alopáticos são rápidos, mas também afetam as partes 

saudáveis do corpo, muitas vezes produzindo efeitos colaterais indesejados. O medicamento 

homeopático atua estimulando o sistema imunológico a desencadear respostas adequadas a 

cada situação. Como utiliza substâncias altamente diluídas, produzem pouco ou nenhum 

efeito colateral.

O Canova consiste num medicamento indicado em patologias onde o sistema 

imunológico do indivíduo se encontra comprometido, podendo ser utilizado sozinho ou em 

associação a outros agentes terapêuticos.

Estudos recentes mostraram que o medicamento Canova tem demonstrado sua 

eficácia sobre macrófagos, promovendo sua ativação e diminuindo a liberação do fator de 

necrose tumoral, além de que estimula a produção de óxido nítrico pelos macrófagos 

evidenciando um processo de ativação celular. Diversos mecanismos de defesa dependem das 

células e dos elementos intercelulares do conjuntivo, que contém células fagocitárias 

(macrófagos e granulócitos) e células produtoras de anticorpos (plasmócitos).

Uma vez que os macrófagos estão envolvidos tanto na propagação como na resolução 

da resposta inflamatória, é possível que seja detectada uma ação terapêutica do Canova 

também nos processos cicatriciais

O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência das células do conjuntivo de 

camundongos, principalmente quanto ao processo de reparo e cicatrização, depois de terem 

recebido intraperitonealmente a medicação Canova, através de uma análise macroscópica do 

tempo e da qualidade da cicatrização e de possíveis alterações na resposta inflamatória do 

tecido conjuntivo no local da incisão e sutura, comparando-se dois tipos de fio, reabsorvível e 

não reabsorvível, através da microscopia ótica.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 TECIDO CONJUNTIVO

O tecido conjuntivo desempenha as funções de sustentação, preenchimento, 

armazenamento, transporte, defesa e reparação. Os tecidos conjuntivos originam-se do 

mesênquima, que é um tecido embrionário, caracterizado por possuir células com 

prolongamentos, mergulhadas em abundante substância extracelular pouco viscosa. As células 

mesenquimais possuem núcleos ovóides, com a cromatina fina. O mesênquima deriva 

principalmente do folheto embrionário médio ou mesoderme e suas células migram, 

envolvendo os órgãos em formação e neles penetrando. Além de dar origem aos tecidos 

conjuntivos, a mesoderme forma outras estruturas, como vasos sangüíneos, células do sangue 

e tecidos musculares (CLEARY; GIBSON, 1983).

O tecido conjuntivo apresenta diversos tipos de células separadas por abundante 

material extracelular, a matriz, composta por fibras e substância fundamental amorfa, 

constituída por um gel viscoso de macromoléculas alongadas (glicosaminoglicanas, 

proteoglicanas e glicoproteínas adesivas) muito hidratadas, que formam um arcabouço 

entrelaçado e ligado às fibras e a receptores celulares (ALBERTS et a l., 1997).

2.2 MATRIZ EXTRACELULAR

Todos os organismos são compostos de células e uma rede complexa de 

macromoléculas extracelulares denominada matriz extracelular. Esta matriz extracelular 

ocupa em torno de um terço ou mais do peso total do corpo. É composta por um grande 

número de diferentes macromoléculas secretadas localmente e montados em uma rede 

organizada, associada à superfície celular que os produz, ocupando os espaços que as 

circundam (ALBERTS et al., 1997).

Três grupos de macromoléculas associam-se fisicamente para formar a matriz 

extracelular: proteínas estruturais fibrosas, como os colágenos e as elastinas, um grupo 

distinto de glicoproteínas adesivas, incluindo fibronectina e laminina e um gel formado de 

cadeias de polissacarídeos da classe glicosaminoglicanas (GAGs), que são em geral 

encontradas ligadas covalentemente a proteínas na forma de proteoglicanas (ALBERTS et al., 

1997; COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000).
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Essas macromoléculas reúnem-se em duas organizações gerais: matriz intersticial e 

membrana basal. A matriz intersticial é encontrada nos espaços entre células epiteliais, 

endoteliais, e musculares lisas, bem como no tecido conjuntivo. Consiste em colágeno (tipos 

I, III, IV), elastina, fibronectina, proteoglicanas, hialuronato e outros componentes. As 

membranas basais são produzidas por células epiteliais, mesenquimatosas, dentre outras e 

estão estreitamente associadas à superfície celular. São constituídas por uma rede de colágeno 

não-fibrilar amorfo (principalmente do tipo IV), laminina, heparan-sulfato, proteoglicano e 

outras glicoproteínas (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). É uma estrutura fina, porém 

resistente, que possui papel importante no controle do comportamento celular (ALBERTS et 

al, 1997).

A matriz extracelular desempenha muitas funções. Por exemplo, as proteínas da 

matriz seqüestram moléculas como a água, para proporcionar turgor aos tecidos moles e como 

os sais minerais, para conferir rigidez aos tecidos esqueléticos e proporcionar um reservatório 

para fatores de crescimento que controlam a proliferação celular. Também fornece um 

substrato para a aderência, migração e proliferação das células, podendo influenciar 

diretamente na sua forma e função. A degradação da matriz extracelular acompanha a 

morfogênese e a cicatrização de feridas, bem como a invasão e metástases tumorais 

(COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). Moléculas da matriz extracelular também estão 

ligadas diretamente na formação de novos vasos sangüíneos (angiogênese) (LOCHTER; 

BISSELL, 1995).

Diferentes componentes da matriz extracelular podem competir pelo mesmo receptor 

potencializando o número de possíveis interações entre a matriz extracelular e receptores 

celulares da mesma. O modo preciso de ações da matriz extracelular permanece indefinido, 

mas evidências disponíveis sugerem que a matriz extracelular influencia os procedimentos 

celulares por mudanças na organização tridimensional do citoesqueleto e ativação de segundo 

mensageiro e via da proteína quinase (LOCHTER; BISSEL, 1995).

2.2.1. Proteínas Estruturais Fibrosas

As fibras de colágeno reforçam e ajudam a organizar a matriz. Os colágenos são uma 

família de proteínas fibrosas altamente características, encontradas em todos os animais 

multicelulares. Como componente principal da pele e dos ossos, eles são as proteínas mais 

abundantes nos mamíferos, constituindo 30% da sua massa protéica total. A característica



4

principal de uma molécula de colágeno típica é sua estrutura longa, rígida, de fita helicoidal, 

na qual três cadeias polipeptídicas de colágeno, chamadas cadeias a, são enroladas umas nas 

outras, formando um tipo de corda supertorcida. A conformação helicoidal em cadeia a  é 

estabilizada pela prolina, devido a sua estrutura em anel, enquanto a glicina é espaçada 

regularmente a cada dois aminoácidos por toda a região central da cadeia a  (LEE et al.,1999).

De acordo com sua estrutura e função, o colágeno pode ser classificado em grupos: 

colágenos que formam fibrilas, colágenos associados a fibrilas, colágenos que formam rede e 

colágenos de ancoragem. Pertencem ao grupo de colágenos que formam fibrilas os tipos I, II,

III, V e XI, sendo que o colágeno tipo I é o mais abundante do corpo humano, onde ocorre 

como estruturas denominadas fibras colágenas, presentes nos ossos, dentina, tendões, cápsulas 

de diversos órgãos, derme, etc (GAY; MILLER, 1978). As moléculas dos colágenos 

associados a fibrilas ligam as fibrilas colágenas umas às outras e também a outros 

componentes da matriz extracelular; compõem este grupo os colágenos tipos IX e XII. O 

colágeno cujas moléculas se associam para formar um feltro ou rede tridimensional é o tipo

IV, um dos principais componentes das lâminas basais, que tem papel de aderência e filtração. 

O colágeno de ancoragem é do tipo VII, que está presente nas fibrilas de ancoragem, que 

prendem as fibras colágenas às laminas basais (HAY, 1981). Os principais aminoácidos 

encontrados nos colágenos são glicina (33,5%), prolina (12%), e hidroxiprolina (10%). O 

colágeno contém dois aminoácidos que são característicos desta proteína: hidroxiprolina e 

hidroxilisina (HAY, 1982).

Nos colágenos tipo I, II e III, as moléculas de tropocolágeno se agregam em unidades 

microfibrilares que se juntam para formar fibrilas. Estas unidades fibrilares são reforçadas por 

pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações covalentes. As fibrilas colágenas são 

estruturas delgadas e alongadas, com diâmetro variável, geralmente entre 20 e 90 nm, com 

uma estriação transversal característica, determinada pela sobreposição das moléculas de 

tropocolágeno. Nos colágenos tipo I e III, as fibrilas formam fibras e no tipo I, as fibras 

podem formar feixes (MINOR, 1988). A deficiência da vitamina C impede a síntese de 

colágeno pelos fibroblastos, de modo que as fibras removidas não podem ser substituídas. 

Como conseqüência, tem-se degeneração generalizada do conjuntivo (escorbuto). O 

ligamento periodontal que prende os dentes no alvéolo possui alto turnover de colágeno, logo 

é afetado no escorbuto, tendo como conseqüência amolecimento, podendo até terminar na 

perda dos dentes (HAY, 1982).
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As fibras elásticas são mais delgadas do que as colágenas, são formadas por 

microfibrilas com 10 nm de espessura, envolvendo parte central amorfa, e não apresentam 

estriação longitudinal. Ramificam-se e ligam-se umas às outras, formando uma trama de 

malhas muito irregular. Essas fibras cedem facilmente mesmo as trações mínimas, porém 

retomam sua forma inicial tão logo cessem as forças deformantes (HEATHCOTE; GRANT, 

1981; MINOR, 1988).

O principal componente das fibras elásticas é a glicoproteína estrutural elastina, que 

é resistente a diversas enzimas, mas pode ser digerida pela elastase secretada pelo pâncreas. A 

elastina também se apresenta na parede de algumas artérias como a aorta, sob a forma de 

lâminas perfuradas, as membranas elásticas fenestradas. A elastina constitui o material amorfo 

das fibras elásticas, sendo as microfibrilas formadas por várias glicoproteínas, incluindo a 

fibrilina (IOACHIM et a l,  2002).

Além das fibras elásticas, o sistema elástico também possui fibras elaunínicas 

(observadas na pele), fibras oxitalânicas (presentes no ligamento periodontal e nos tendões), 

elastina, e pequena quantidade de microfibrilas. As principais células produtoras de elastina 

são os fibroblastos e as células musculares lisas dos vasos sangüíneos (KRSTIC, 1984; 

SERGEI, 2002; CLEARY; GIBSON, 1983).

2.2.2 Glicoproteínas Adesivas e Integrinas

As glicoproteínas adesivas e as integrinas são proteínas estruturalmente diversas, 

cuja principal propriedade é a sua capacidade de se ligar a outros componentes da matriz 

extracelular, ligando-os uns aos outros e estes às células (COTRAN; KUMAR; COLLINS,

2000). A tenascina é uma proteína da matriz extracelular produzida por fibroblastos e também 

por células epiteliais e é expresso durante transições da embriogênese, inflamação e tumores 

malignos (IOACHIM et al., 2002).

A fibronectina é uma proteína adesiva multifuncional, cujo principal papel consiste 

em fixar as células a uma variedade de matrizes. Trata-se de uma glicoproteína (cerca de 

450kDa), que consiste em duas cadeias ligadas por pontes dissulfeto. A fibronectina, que está 

associada às superfícies celulares, às membranas e às matrizes pericelulares, é produzida por 

fibroblastos, monócitos, células endoteliais e outras células (WOJCIAK-STOTHARD et al., 

1997; HYNES, 1992). A fibronectina liga-se a diversos componentes da matriz extracelular
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(incluindo colágeno, fibrina e proteoglicanas) através de domínios específicos, bem como às 

células, através de receptores que reconhecem a seqüência específica de aminoácido do 

tripeptídio arginina-glicina-ácido aspártico (RGD). O elemento de reconhecimento do RGD 

desempenha um papel chave na adesão entre célula e matriz. A fibronectina é considerada a 

maior glicoproteína mesenquimal da matriz extracelular envolvida na adesão célula-matriz, 

migração celular, morfogênese, diferenciação e transformação do oncogene (IOACHIM et al., 

2002). Além disso, serve para potencializar a sensibilidade de certas células, como as 

endoteliais, aos efeitos proliferativos dos fatores de crescimento (LOCHTER; BISSEL, 1995). 

Tenascina e fibronectina são glicoproteínas da membrana basal que possuem funções 

competitivas (IOACHIM et al., 2002).

A laminina é a glicoproteína mais abundante nas membranas basais (SPRINGER, 

1990; TIMPL et al., 1987). Essa família de proteínas de matriz consiste em grandes estruturas 

(cerca de 820 kDa) heterotriméricas, em forma de cruz, que atravessam a lâmina basal e 

ligam-se, por um lado, a receptores específicos na superfície das células e, por outro a 

componentes da matriz como colágeno tipo IV, e o heparan-sulfato. A molécula de laminina 

inclui vários domínios que abrigam diferentes oligopeptídeos, motivo responsável por 

diversos efeitos como adesão, proliferação e migração celular (LOCHTER; BISSEL, 1995). 

Acredita-se que a laminina atue como mediador da ligação da célula a substratos do tecido 

conjuntivo; em cultura altera crescimento, sobrevida, morfologia, diferenciação e motilidade 

de vários tipos celulares (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000).

Cada molécula da matriz extracelular possui uma bateria de receptores muitos dos 

quais pertencem à família das integrinas (LOCHTER; BISSEL, 1995), e aos quais se ligam 

muitos componentes da matriz extracelular, como a laminina e a fibronectina. As integrinas 

constituem a principal família de receptores de superfície celular que medeia a fixação da 

célula à matriz extracelular. Classes específicas de integrinas também medeiam importantes 

interações entre células envolvidas na adesão dos leucócitos. Muitas integrinas são 

amplamente expressas, e a maiorias das células apresenta mais de uma integrina sobre a 

superfície celular. A importância das integrinas é reforçada pelas funções que desempenham 

numa ampla variedade de processos biológicos. Por exemplo, em virtude de seu papel na 

adesão, constituem componentes chaves no extravasamento de leucócitos, na agregação 

plaquetária, nos processos de desenvolvimento e na cicatrização de feridas. Além disso,
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algumas células exigem a adesão para sua proliferação, e a falta de fixação a uma matriz 

extracelular através de integrinas induz a apoptose (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000).

2.2.3 Glicosaminoglicanas e Proteoglicanas

As moléculas de glicosaminoglicanas e proteoglicanas no tecido conjuntivo formam 

uma substância gelatinosa, altamente hidratada, na qual as proteínas fibrosas estão embutidas; 

o gel de polissacarídeo resiste à força compressora exercida sobre a matriz, e as fibras de 

colágeno fornecem a força tensora. A fase aquosa do gel de polissacarídeo permite a rápida 

difusão de nutrientes, metabólitos e hormônios entre o sangue e as células do tecido 

(ALBERTS et al., 1997; VARMA; VARMA, 1982).

Como o material extracelular é um gel viscoso, representa uma barreira a penetração 

de bactérias e partículas inertes (LEPPERT et al., 1995). Os nutrientes e o oxigênio trazidos 

pelo sangue precisam atravessar a parede dos vasos e o tecido conjuntivo para chegar as 

células que vão nutrir, já  que os capilares, exceto no sistema nervoso central, são envoltos por 

tecido conjuntivo (LUKES et al., 1999).

As glicosaminoglicanas são polímeros lineares de alto peso molecular, formado por 

unidades dissacarídicas constituídas por um acido urônico (acido glicurônico) e uma 

hexoamina (glicosamina ou galactosamina). As principais glicosaminoglicanas são o ácido 

hialurônico, o dermatansulfato, o queratossulfato, o condroitinsulfato e o heparansulfato. São 

pouco flexíveis para dobrar em estruturas globulares compactas, características de cadeias 

polipeptídicas. São bastante hidrofílicas, tendendo a adotar uma conformação que ocupa um 

grande volume comparado as suas massas, e formam géis mesmo em baixas concentrações 

(MINOR, 1988).

A alta densidade de cargas negativas atrai nuvens de cátions, como o íon sódio 

(Na+), por exemplo, que são osmoticamente ativos, resultando na incorporação de grandes 

quantidades de água na matriz, gerando uma pressão que faz com que a matriz resista às 

forças compressoras. Como formam géis hidratados as cadeias de glicosaminoglicanas 

preenchem a maior parte do espaço extracelular, fornecendo suporte mecânico aos tecidos, 

também permitindo a rápida difusão de moléculas hidrossolúveis e a migração celular 

(WOJCIAK-STOTHARD et a l, 1997).

As moléculas de proteoglicanas ocupam enorme espaço por sua hidratação, 

tornando-se muito eficiente para resistir à força de compressão. Servem como locais de
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ancoragem para o fator de crescimento fibroblástico e para outras proteínas que estimulam a 

proliferação celular (BERON et a l,  1995; WOOD; AUSTYN, 1993).

A proteína numa proteoglicana pode conter até 95% de seu peso em carboidratos, 

principalmente como cadeias longas e não-ramificadas de glicosaminoglicanas, contendo 

cerca de 80 moléculas de açúcar (MINOR, 1988).

As proteoglicanas podem ser componentes integrais da membrana plasmática e 

possuem seu núcleo protéico inserido na bicamada lipídica ou ancorado a bicamada lipídica 

através do glicosilfosfstidilinositol (GPI). Assim as proteoglicanas de membrana plasmática 

atuam como co-receptores que colaboram com os receptores protéicos normais da superfície 

celular, tanto na ligação das células à matriz extracelular como na iniciação da resposta 

celular a alguns fatores de crescimento (GORDON, 1988; RABELLINO; ROSS; POLLEY, 

1981).

2.3 METALOPROTEINASES DA MATRIZ (MMPs)

A regulação da degradação dos componentes da matriz extracelular é crítica para 

uma série de processos biológicos importantes. A rápida degradação ocorre, por exemplo, 

quando o útero involui após o parto, ou quando a cauda do girino é reabsorvida durante a 

metamorfose. Uma degradação mais localizada dos componentes da matriz é necessária 

quando as células migram através da lâmina basal, como quando as células brancas do sangue 

migram através da lâmina basal vascular para os tecidos, em resposta a infecções ou alguma 

lesão, ou quando células cancerosas migram do seu local de origem para órgãos distantes 

através da corrente sanguínea ou vasos linfáticos (metástase). Em cada um dos casos, os 

componentes da matriz são degradados por enzimas proteolíticas extracelulares, secretadas 

localmente pelas células. A maioria destas enzimas pertence a uma das duas classes gerais de 

proteases: muitas são as metaloproteases ou serinoproteases, que possuem uma serina 

altamente reativa no sítio ativo. Juntas, cooperam na degradação das proteínas de matriz, 

como o colágeno, laminina e fibronectina (ALBERTS et al., 1997).

As MMPs ocorrem em humanos, roedores e anfíbios, e consiste em uma família de 

aproximadamente 24 membros (COUSSENS; FINGLETON; MATRISIAN, 2002). São 

inicialmente classificadas como endoproteases, dependente de zinco, capazes de digerir a 

matriz extracelular e a membrana basal, e também têm sido associadas com o fenótipo 

maligno por décadas (KUO et al., 2003).
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Macrófagos sintetizam e secretam várias estruturas relacionadas com as MMPs que 

participam da degradação de componentes da matriz extracelular durante o desenvolvimento, 

remodelamento do tecido e envolvendo-se com reparos. As MMPs derivadas de macrófagos 

também contribuem para processo de destruição tecidual, assim como artrite, arteriosclerose, 

enfisema e invasão celular através do estroma. As MMPs secretadas por macrófagos incluem 

colagenase intersticial (MMP-1), tipo IV e colagenases (MMP-2 e 9), estromelisina (MMP-3) 

e metaloelastase (MMP-12). Macrófagos também produzem dois específicos inibidores de 

MMPs, conhecidos como inibidores de metaloproteinases teciduais 1 e 2 ( TIMP-1 e TIMP-2) 

(KUMAR et al., 2000).

As MMPs-9 são enzimas secretadas e são importantes para o remodelamento da 

matriz extracelular e para a migração de célula normal e tumoral. Elas clivam colágeno 

desnaturado e colágeno tipo IV, o qual está presente na membrana basal. No sistema imune, 

esta clivagem ajuda linfócitos e outros leucócitos a entrarem no tecido conjuntivo, deixando o 

sangue e a circulação linfocítica (OPDENAKKER; VAN DEN STEEN; VAN DAMME,

2001).

2.4 CÉLULAS DO TECIDO CONJUNTIVO

As células do tecido conjuntivo são as seguintes: fibroblastos, macrófagos, 

mastócitos, plasmócitos, células adiposas e leucócitos (glóbulos brancos). Algumas células do 

tecido conjuntivo se originam localmente, enquanto outras, como os leucócitos, vêm de outros 

locais e são habitantes temporários desse tecido. As células do conjuntivo têm a capacidade de 

se multiplicarem para regenerar o tecido destruído, pois esse tipo de tecido é dotado de grande 

capacidade de regeneração, constituindo as cicatrizes (STITES; TERR; PARSLOW, 2000).

2.4.1 Fibroblasto

Os fibroblastos sintetizam as fibras colágenas e elásticas, as glicoproteínas e as 

proteoglicanas da matriz extracelular A célula mais ativa é geralmente denominada de 

fibroblasto, enquanto a quiescente é conhecida como fibrócito (MINOR, 1988).

O fibroblasto tem prolongamentos citoplasmáticos irregulares, seu núcleo é claro, 

grande, de forma ovóide, com cromatina fina e nucléolo evidente. O citoplasma é rico em
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retículo endoplasmático rugoso e o aparelho de Golgi é desenvolvido. O fibrócito é uma 

célula menor, fusiforme, e com menor número de prolongamentos do que o fibroblasto. Tem 

núcleo menor, alongado e mais escuro, apresentando citoplasma acidófilo. Diante de um 

estímulo como a cicatrização, o fibrócito pode voltar a sintetizar fibras, reassumindo a 

estrutura de fibroblasto (HEATHCOTE; GRANT, 1981).

Há uma célula que tem características intermediárias entre o fibroblasto e a célula 

muscular lisa, é o miofibroblasto. Este participa do fechamento dos ferimentos, pela contração 

da cicatriz formada. Essa célula tem a morfologia de um fibroblasto, mas contém maior 

quantidade de actina (microfilamentos) e de miosina. No tecido conjuntivo de adulto os 

fibroblastos não se dividem com freqüência, entrando em mitose apenas quando ocorre uma 

solicitação, como por exemplo, nas lesões do tecido conjuntivo (STITES; TERR, 1992; 

STITES; TERR; PARSLOW, 2000).

2.4.2 Macrófago e Sistema Mononuclear Fagocitário

Os macrófagos são originários de células precursoras do saco vitelínico, migrando 

para o fígado, baço e medula óssea, antes e logo após o nascimento. Já nos indivíduos adultos, 

os macrófagos têm origem em uma célula pluripotente mielóide, presente na medula óssea, a 

partir da qual são originadas diferentes células progenitoras, entre elas as “unidades 

formadoras de colônias de granulócitos e monócitos” . Estas dão origem aos pró-monócitos, 

que apresentam capacidade de pinocitose e expressam uma série de receptores característicos 

de macrófagos. Os pró-monócitos, por sua vez, dão origem aos monócitos que saem da 

medula óssea e ganham a circulação sanguínea. Os monócitos permanecem na circulação por 

cerca de 1 a 3 dias, período após o qual migram para os diversos tecidos, onde se diferenciam 

e formam uma população residente de macrófagos, com tempo de vida variando entre 2 e 4 

meses (NELSON; JOW, 1990; NEVEU, 1986).

Ao conjunto de células da medula óssea que são precursoras dos monócitos, mais os 

próprios monócitos e os macrófagos, denomina-se sistema fagocitário mononuclear. Portanto, 

o monócito e o macrófago são a mesma célula, em diferentes fases de maturação. Durante o 

processo de transformação do monócito em macrófago, ocorre aumento da síntese protéica, 

do tamanho da célula, do tamanho do aparelho de Golgi e do núcleo de lisossomos, 

microtúbulos e microfilamentos (RAPPOPLEE; WERB, 1988; GREENBERG, 1995).
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O macrófago é uma célula muito ativa na movimentação amebóide, com grande 

capacidade de fagocitose, morfologia variável conforme seu estado funcional e sua 

localização, núcleo ovóide ou em forma de rim, com cromatina condensada (ROITT; 

BROSTOFF; MALE, 1999; GORDON, 1999). Tem importante papel na remoção de restos de 

células, de elementos extracelulares que se formam nos processos involutivos fisiológicos e 

de material extracelular alterado. Influenciam a atividade celular e a homeostase em vários 

tecidos; são células apresentadoras de antígenos para o reconhecimento inicial e remoção de 

células senescentes e providenciam uma linha frontal de defesa contra antígenos invasores e 

células tumorais recém-formadas (MARSH; KENDALL, 1996).

Além das moléculas envolvidas nos mecanismos microbicidas e citotóxicos, os 

macrófagos secretam uma séria de citocinas regulatórias, como fator de necrose tumoral alfa, 

interleucinas e fator de crescimento de fibroblastos. Essas citocinas podem exercer efeitos 

autócrinos ou parácrinos, controlando a proliferação, diferenciação e função efetora dos 

próprios macrófagos, linfócitos e outras células envolvidas na resposta imunológica 

(BIANCHI; SACERDOTE; PANERAI, 1998; NATHAN, 1987).

Quando estimulados (por exemplo, pela injeção de substâncias estranhas, ou 

infecções), os macrófagos passam por modificações morfológicas e metabólicas, sendo 

chamados macrófagos ativados. Estas células têm maior atividade fagocitária, maior 

capacidade de matar microrganismos e de digerir partículas estranhas, produção de 

lisossomos aumentada, e secretam diversas substâncias que participam do processo defensivo, 

atraindo leucócitos e estimulando a atividade de outras células (GORDON, 1986, 1995).

Os macrófagos interagem com outras células e com a matriz extracelular em diversas 

situações durante sua ontogenia e diferenciação, assim como em resposta a estímulos 

fisiológicos apropriados. Sua habilidade de interagir com moléculas da matriz extracelular, 

tais como colágeno, laminina e fibronectina, é um fator determinante para o desenvolvimento 

de suas funções. Essa interação permite que as células possam aderir-se e espraiar-se sobre a 

matriz e acontece via receptores específicos presentes na membrana celular, entre os quais 

destacam-se as integrinas. Além de serem receptores de adesão, as integrinas funcionam como 

transdutores de sinal via fosforilação de resíduos de tirosina (LIN et al., 1994, 1995). Assim, a 

interação dos receptores integrínicos com seus ligantes na matriz extracelular desencadeia 

uma série de cascatas de sinalização intracelular, influenciando a expressão gênica e
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regulando, dessa forma, processos como crescimento celular e apoptose (UNANUE; ALLEN, 

1987).

2.4.3 Linfócito

Os linfócitos são exemplos de células do sistema imune que reconhecem antígenos 

estranhos, proteínas sanguíneas, e respondem com barreiras físico-químicas (ABBAS; 

LICHTMAN; POBER, 2000a, 2000b). As respostas imunes específicas são mediadas pelos 

linfócitos, as únicas células do organismo capazes de reconhecer e distinguir especificamente 

determinantes antigênicos diferentes. Ainda que morfologicamente semelhantes, os linfócitos 

são constituídos por subpopulações bem distintas.

2.4.3.1 Linfócitos B

Uma classe de linfócitos é constituída pelos linfócitos B (células B) que iniciam 

maturação na medula óssea (GREENBERG, 1994; SCHULTZ et al., 1990). Eles são 

classicamente definidos pela presença de imunoglobulina de membrana, produzida pelas 

próprias células e inserida na membrana da superfície celular, que atua como receptores 

específicos de antígenos. As células B e os plasmócitos são as únicas células capazes de 

produzir anticorpos (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000b). Entre os vários antígenos 

expressos na superfície dessas células, os CD19, CD20 e CD22, são atualmente os principais 

marcadores utilizados na identificação de células B humanas e em camundongos (ROITT; 

BROSTOFF; MALE, 1999; LAI et al., 1998).

Os plasmócitos são células ovóides, com citoplasma rico em retículo endoplasmático 

rugoso, núcleo esférico geralmente em posição excêntrica e estão mais presentes nos locais 

sujeitos à penetração de bactérias e proteínas estranhas, como a mucosa intestinal e em grande 

quantidade nas inflamações crônicas (onde predominam plasmócitos, linfócitos e macrófagos) 

(GREENBERG, 1995).

Os plasmócitos sintetizam e secretam anticorpos específicos, fabricados em resposta 

a penetração de moléculas estranhas denominadas antígenos. A reação antígeno-anticorpo traz 

diversos efeitos, dentre eles a neutralização de ações prejudiciais que o antígeno poderia ter 

sobre o organismo (GREENBERG, 1995).
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2.4.3.2 Linfócitos T

Uma segunda classe de linfócitos é formada pelos linfócitos T, cujos precursores 

originam-se na medula óssea, depois migram pela corrente sangüínea para o timo e aí 

amadurecem, constituindo os linfócitos TCD3. Subdividem-se em populações funcionalmente 

distintas, das quais as mais bem definidas são as células T auxiliares ou helper (TA, TH ou 

TCD4) e as células T citotóxicas ou citolíticas (TC, CTLs ou TCD8). Essas células T 

reconhecem e respondem aos antígenos associados à superfície celular e não aos solúveis, de 

tal modo que o seu receptor de antígenos (TCR - constituído de polipeptídios a  e P) 

reconhece somente antígenos peptídicos ligados as proteínas codificadas por genes no 

complexo de histocompatibilidade principal (MHC) e expressas na superfície de outras 

células (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000b).

A função de reconhecimento de antígenos no organismo não está restrita somente às 

imunoglobulinas, mas é realizada também pelos receptores de células T (TCR), que se ligam 

aos peptídios antigênicos. Em um determinado evento das respostas imunes, esses fragmentos 

antigênicos são apresentados para as células T no contexto das moléculas do MHC. O 

reconhecimento do antígeno/MHC pelo TCR é a interação biológica fundamental para iniciar 

e perpetuar a resposta imune, como ativar a proliferação e diferenciação das células T, assim 

como o desempenho de suas funções efetoras (FRAZER; CAPRA, 1999).

Tanto o CD4 como o CD8 são membros glicoprotéicos transmembrânicos da 

superfamília das imunoglobulinas (Ig), mas estruturalmente distintos (PARNES, 1989).

A diversidade funcional das células T foi demonstrada por análises de clones de 

células T helper para os padrões de secreção de citocinas. Em camundongos e humanos foram 

identificados dois grupos de clones TCD4 . O grupo TH1, que secreta IL-2 e IFN-y, e o grupo 

TH2, que produz IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. As células TH1 determinam funções associadas a 

citotoxidade e às reações inflamatórias. As células TH2 são mais eficazes na estimulação da 

proliferação e da produção de anticorpos pelas células B (ROITT; BROSTOFF; MALE, 

1999).
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2.4.3.3 Linfócitos NK

Uma terceira classe de linfócitos que não expressa marcadores para célula T e B, 

designados matadores naturais (Natural Killer - NK), são grandes linfócitos (linfócitos 

grandes granulares - LGG) derivados da medula óssea. Apresentam numerosos grânulos 

citoplasmáticos, contendo perforinas, granzimas e proteoglicanas (como as células TC). A  

exocitose desses grânulos pode lisar osmoticamente as células alvos e induzir a morte 

apoptótica pelas vias perforina/granzima B. A ausência de CD3 e presença de CD56 e CD16, 

ou ambos, são características atualmente empregadas como marcadores definitivos de células 

NK humanas, embora ambos os marcadores possam ser encontrados em uma minoria de 

linfócitos T (ROITT; BROSTOFF; MALE, 1999; ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2000a).

Um recente anticorpo DX5 parece ser específico de células NK e pode ser útil na 

identificação dessas células, especialmente em camundongos que não expressam o epítopo 

NK1. 1 (YOKOYAMA, 1999; LAI et a l, 1998).

Células NK são uma subpopulação distinta de linfócitos que, sem sensibilização 

prévia e sem necessidade de restrição ao MHC, podem matar células tumorais e células 

normais infectadas por vírus. O mecanismo pelo qual as células NK preferencialmente 

reconhecem e lisam alvos transformados em vez de normais, não é bem claro (GREENBERG, 

1994). A atividade citotóxica das células NK pode ser aumentada in vitro e in vivo com 

linfocinas IL-2 e IFN, originando as células LAK (células matadoras ativadas por linfocinas). 

As células LAK matam as células tumorais resistentes para as células NK e não atingem as 

células normais, in vitro. Assim, a atividade das células NK pode ser intensificada pelas 

respostas imunes de célula T (GREENBERG, 1994; SCHREIBER, 1999).

2.4.4 Outras Células

O mastócito se origina da medula óssea, é uma célula globosa, grande e com 

citoplasma carregado de grânulos basófilos eletrondensos que se coram intensamente, 

freqüentemente sobrepondo-se sobre seu núcleo esférico e central (COHN, 1978).

Seus grânulos são metacromáticos por conterem heparina ou sulfato de condroitina e 

glicosaminoglicanas sulfatadas. Esses grânulos contêm também mediadores químicos da 

inflamação, como histamina e fator quimiotático dos eosinófilos na anafilaxia, mais conhecida
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pela sigla ECF-A (Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphylaxis), que atrai eosinófilos. 

Como as moléculas produzidas pelos mastócitos atuam localmente, tem-se uma secreção 

parácrina (IOACHIM et al., 2002).

Existe pelo menos duas populações diferentes de mastócitos, porém com a mesma 

morfologia. Uma delas encontra-se no tecido conjuntivo em geral, e contém grânulos com 

heparina, substância anticoagulante. A outra está presente nas mucosas e seus grânulos 

contêm sulfato de condroitina. Segundo KRSTIC, 1984, grande parte das moléculas de 

imunoglobulinas-E fixa-se na superfície dos mastócitos, que contêm seus receptores 

específicos.

Segundo MINOR, 1988, as células adiposas têm origem mesenquimal e são 

especializadas no armazenamento de energia, sob a forma de triglicerídeos (gorduras neutras).

No tecido conjuntivo são encontrados ainda outros leucócitos como neutrófilos e 

eosinófilos (VAN FURTH; DIESSELHOFF-DEN; MATTIE, 1973).

2.5 CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

A cicatrização visa à restauração dos tecidos lesados, a fim de preservar suas funções 

(FINE; MUSTOE, 2001).

O conceito mais importante a este respeito é a compreensão de que a cicatrização não 

consiste em uma série de eventos, e sim, em um “concerto” de processos de ocorrência 

simultânea, alguns dos quais continuam por muitos anos após o restabelecimento da 

integridade física do tecido lesado. Para a pele caracterizam-se três tipos principais de lesões 

(WEISSMAN, 1992):

a) lesão superficial: quando atinge somente o epitélio sem comprometer a camada basal da 

derme, existe epitelização por deslocamento das células sem resultar em cicatriz;

b) lesão profunda: constituída por ferida incisa limpa com perda inapreciável de tecido, 

mínima hemorragia, ausência de infecção e com bordas bem justapostas;

c) lesão aberta: com perda de substância, com ou sem infecção, bordas irregulares com ou 

sem justaposição, havendo preenchimento do espaço por uma massa de vasos e células 

neoformadas que constitui o tecido de granulação com posterior reorganização e conversão 

em tecido fibroso.
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Há uma grande variabilidade da regeneração, dependendo de fatores locais e 

sistêmicos como fatores do hospedeiro, fatores locais e fatores externos. Embora o tipo de 

ferimento, o tempo de evolução, o órgão ou tecido envolvido e as técnicas utilizadas 

interfiram na cicatrização, o processo é basicamente o mesmo. Este processo ocorre em todo o 

organismo. Em termos clínicos, pode ser classificada em primeira, segunda ou terceira 

intenção (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000):

a) primeira intenção: quando os bordos são deixados unidos;

b) segunda intenção: quando não é possível unir os bordos, o próprio organismo preenche o 

espaço necessário à cicatrização;

c) terceira intenção: está evoluindo por segunda intenção e sutura-se para ajudar. Não é 

primeira nem segunda intenção.

A cicatrização por primeira intenção é a mais rápida e forma cicatrizes menores, 

visto que a fenda da ferida é mais estreita e a destruição tecidual nas suas bordas é menor. O 

exemplo clássico é o das feridas cirúrgicas (WEISSMAN, 1992).

As cicatrizes hipertróficas e queloidianas são bastante freqüentes e são constituídas 

por neoplasias benignas do tecido cicatricial, decorrentes de uma proliferação do tecido de 

granulação na fase produtiva ou assimilativa. O quelóide difere da cicatriz hipertrófica por 

ultrapassar os limites dos tecidos normais e pela presença de fibras colágenas hialinizadas. 

Microscopicamente os dois casos são semelhantes: as fibras colágenas são irregulares, 

grossas, e formam feixes distribuídos ao acaso, contendo capilares e fibroblastos em maior 

número do que uma cicatriz normal (SPRINGER, 1994).

2.6 ETAPAS NA RESOLUÇÃO DE UMA FERIDA

Na primeira fase da cicatrização, ou fase inflamatória, os principais eventos são: 

hemostasia, quimiotaxia leucocitária e diapedese, fagocitose e liberação de fatores de 

crescimento. A segunda fase, ou fase de proliferação celular é dividida em outros três eventos: 

angiogênese, proliferação fibroblástica e epitelização (KOHN, 1992). Na terceira fase 

conhecida como formação do tecido conjuntivo, continua se formando o tecido de granulação, 

sendo sua principal característica a presença de fibroblastos, que produzem matriz 

extracelular, colágeno e glicosaminoglicanos. A quarta fase, ou fase da contração, caracteriza- 

se pela aproximação das bordas da ferida pela movimentação das mesmas através dos
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miofibroblastos. A quinta fase, chamada de remodelação, é basicamente descrita por 

modificações no tecido conjuntivo, principalmente na matriz extracelular, como o aumento na 

resistência entre as fibras colágenas, ação das colagenases e diminuição da quantidade de 

água, devido à diminuição de proteoglicanos e da vascularização (SPRINGER, 1994).

Logo a cicatrização de feridas envolve a indução de um processo inflamatório agudo 

pelo ferimento, a regeneração de células parenquimatosas, a migração e a proliferação de 

células teciduais parenquimatosas e conjuntivas, a síntese de proteínas da matriz extracelular, 

o remodelamento do tecido conjuntivo e dos componentes parenquimatosos, a colagenização 

e a aquisição de força pela ferida (WEISSMAN, 1992).

2.6.1 FASE INFLAMATÓRIA

Celsus, escritor romano do primeiro século d.C., enumerou quatro sinais cardeais da 

inflamação: rubor, tumor, calor e dor (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). Virchow 

acrescentou um quinto sinal clínico: perda de função (COTRAN, 1993).

O tecido conjuntivo vascularizado, inclusive plasma, células circulantes, vasos 

sangüíneos e componentes extravasculares, diante de estímulos endógenos ou exógenos, pode 

desencadear uma reação complexa denominada de inflamação, que é caracterizada nas formas 

superiores de vida como uma reação dos vasos sangüíneos, que conduz um acúmulo de 

líquido e de leucócitos no tecido extracelular (SPRINGER, 1994). A inflamação atua no 

sentido de bloquear, diluir ou destruir o agente agressor, substituindo tecido agredido pela 

regeneração das células parenquimatosas nativas e pelo preenchimento de tecido fibroblástico, 

reconstituindo e cicatrizando o tecido lesado (MAJNO, 1992).

As células do tecido conjuntivo envolvidas na resposta inflamatória são mastócitos, 

fibroblastos, macrófagos e linfócitos residentes; as células circulantes incluem neutrófilos, 

monócitos, eosinófilos, linfócitos, basófilos e plaquetas (KOHN, 1992).

A inflamação é dividida em padrões agudo e crônico. A inflamação aguda é a 

resposta imediata e inicial a um agente agressor, tem duração relativamente curta e tem como 

características principais a exsudação de líquidos e de proteínas plasmáticas e a migração de 

leucócitos, principalmente neutrófilos (SPRINGER, 1994). Para que os leucócitos possam 

alcançar o interstício, é preciso que haja adesão ao endotélio e transmigração, conhecida como 

diapedese.
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As seletinas e as imunoglobulinas são receptores de adesão presentes no endotélio. 

As integrinas são moléculas encontradas nos leucócitos. Mediadores como a histamina, a 

trombina e o fator de ativação plaquetário (PAF) redistribuem as moléculas de adesão na 

superfície celular endotelial. As citocinas interleucina 1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral 

(TNF) ou caquexia induzem à síntese e a expressão de moléculas de adesão endotelial. Após 

atravessarem as junções endoteliais, os leucócitos têm que atravessar a membrana basal, 

provavelmente com a secreção de colagenase para degradá-la. Após a diapedese, os leucócitos 

emigram dos tecidos para o local no qual existam substâncias quimiotáticas. Existem vários 

mediadores químicos endógenos. Os agentes exógenos quimiotáticos mais comuns são os 

produtos bacterianos (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000).

Os fenômenos vasculares na inflamação aguda caracterizam-se pela dilatação 

arteriolar e abertura de leitos capilares resultando num aumento do fluxo sangüíneo para a 

região agredida, e este aumento de líquido extravascular rico em proteínas constitui o 

exsudato (WEISSMAN, 1992).

A inflamação crônica tem longa duração, e ao contrário da aguda que se manifesta 

por alterações vasculares, edema e infiltração basicamente neutrofílica, caracteriza-se por 

infiltração de células mononucleares que incluem macrófagos, linfócitos e plasmócitos, 

destruição tecidual, proliferação de pequenos vasos sangüíneos e fibrose (MAJNO, 1992).

A fase inflamatória inicia-se imediatamente após a injúria. Quando ocorre o 

ferimento, a lesão dos vasos produz sangramento, e a resposta do organismo frente a esse 

evento é a hemostasia, que se traduz por vasoconstrição e formação de coágulo (FINE; 

MUSTOE, 2001; YOUNG, 2001). O coágulo auxilia na aproximação das bordas lesadas e na 

formação de uma matriz, na qual fibroblastos, células endoteliais e queratinócitos podem 

ingressar (HOM, 1993).

Após a parada do sangramento ocorre vasodilatação, mediada por várias substâncias, 

como a histamina e serotonina, bradicinina, prostaglandinas e óxido nítrico, que permite um 

aumento do fluxo sangüíneo para a área do ferimento, causando calor e rubor, levando mais 

nutrientes, células reparadoras e oxigênio para o interstício, aumentando sua pressão 

osmótica. A vasodilatação aumenta a pressão hidrostática, levando a uma fuga de líquidos 

para o meio extravascular. A associação desses fenômenos leva ao edema local (FINE; 

MUSTOE, 2001).
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Dois dias após a lesão, há um grande afluxo de neutrófilos para a ferida, a qual se 

encontra com tecido desvitalizado, coágulo, bactérias e proteínas séricas extravasadas. Os 

neutrófilos são os responsáveis pelo desbridamento das superfícies da ferida e de tecidos 

desvitalizados, fagocitose de partículas antigênicas e de corpos estranhos e liberação de 

grânulos para a rede de fibrina, provocando hidrólise enzimática da matriz extracelular. Todos 

esses eventos visam a promoção da limpeza da área lesada e o início da fase seguinte 

(WITTE; BARBUL, 1997; FINE; MUSTOE, 2001; SPRINGER, 1994).

Durante os dois ou três dias seguintes, as células predominantes são os macrófagos, 

os quais são provenientes da migração e diapedese dos monócitos circulantes ou são 

residentes do próprio tecido (FINE; MUSTOE, 2001).

Linfócitos também aparecem no local da lesão, mas em número pequeno. Acredita-se 

que os linfócitos estejam relacionados aos processos inflamatórios crônicos (FINE; 

MUSTOE, 2001).

2.6.2 FASE DE PROLIFERAÇÃO CELULAR

A angiogênese é o processo pelo qual surgem novos vasos para refazer a circulação 

local, necessária para oxigenação e nutrição da ferida, diante da hipóxia e a diminuição do pH 

no centro da lesão. Esse evento tem como componente fundamental os macrófagos, que fazem 

uma interação com os tromboxanos e as prostaglandinas produzindo assim o fator 

angiogênico (quimiotático) que atrai as células meso e endoteliais (WITTE; BARBUL, 1997).

Por volta do segundo ou terceiro dia após o trauma ocorre a reparação do tecido 

conjuntivo, com a migração e divisão das células endoteliais e a formação do tecido de 

granulação constituído por colágeno, fibronectina e ácido hialurônico, com densa infiltração 

de macrófagos, células endoteliais capilares e principalmente fibroblastos. As primeiras fibras 

de colágeno produzidas pelos fibroblastos surgem em quatro a cinco dias e o espaço da ferida 

é preenchido rapidamente por pequenos feixes orientados ao acaso, que aumentam 

gradativamente dando origem a uma estrutura densa e consistente que une firmemente os 

tecidos lesados (MAJNO, 1992) de modo que no décimo dia do pós-operatório já  representam 

metade do número total de células. Dois ou três dias após o ferimento, continuando nas 

próximas duas a três semanas, diferencia-se no tecido de granulação, uma célula que possui 

características ultraestruturais dos fibroblastos e da célula muscular lisa, denominada
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miofibroblasto, dando-lhe capacidade contrátil, reduzindo a área cruenta da ferida facilitando 

a epitelização (WITTE; BARBUL, 1997).

A epitelização é importante, pois o epitélio oferecerá ao organismo uma dupla 

proteção: a partir do meio interno, contra as perdas de fluidos, eletrólitos e proteínas, e a partir 

do meio ambiente, contra a penetração de agentes infecciosos (WITTE; BARBUL, 1997). Na 

pele, a epiderme espessa-se e as células basais da borda da ferida aumentam de tamanho e 

migram para a mesma, não se dividindo até ser restaurada a continuidade epidérmica. A 

migração é influenciada pelo tipo de matriz, tensão de oxigênio e presença ou não de 

infecção. As células basais fixas em uma zona próxima à borda cortada da ferida continuam a 

se dividir, e suas células-filhas achatam-se e migram sobre a matriz da ferida como uma 

lâmina. Essa proliferação celular iniciada após a migração é máxima 48-72 h após a lesão. O 

estágio final da reepitelialização é a maturação das células epidérmicas. Em torno do décimo 

dia há um extrato córneo, que, comumente, é mais espesso que o da pele sã circunjacente 

(YOUNG, 2001).

2.6.3 FORMAÇÃO DE TECIDO CONJUNTIVO

A formação do tecido de granulação se inicia no terceiro ou quarto dia após a injúria 

tecidual e é mantida até que a reepitelização esteja completada. O fibroblasto produz o 

colágeno fibrilar, sintetiza elastina, fibronectina, glicosaminoglicanas e proteases, como a 

colagenase, importante para o desbridamento e o remodelamento (VAN WINKLE, 1967).

A pele normal e uma cicatriz madura contêm colágeno dos tipos I e III, com 

predomínio do tipo I. Contrariamente, o tecido de granulação é amplamente composto por 

colágeno tipo III (GABBIANI et al., 1976). É sobre a fibronectina sintetizada pelos 

miofibroblastos que as fibras de colágeno tipo III repousarão (URKINEN et al., 1980). O 

colágeno tipo IV está intimamente envolvido na fase de remodelação da cicatrização de 

feridas e no estabelecimento de uma junção dermoepidérmica funcional. O colágeno tipo VI é 

sintetizado por fibroblastos da pele e possui qualidades adesivas tissulares únicas (OLSEN et 

al., 1989). O colágeno tipo VII é de extrema importância no estabelecimento e na manutenção 

de uma junção dermoepidérmica funcional (BURGESON, 1994; Mc GRATH et al., 1993).

A fibronectina é importante para o ingresso dos fibroblastos por funcionar não 

apenas como um quimioatraente, mas também, quando entrelaçado à fibrina como um suporte
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adesivo sobre o qual o miofibroblasto possa se acoplar, via um mecanismo de receptores 

específicos, migrar e, subseqüentemente, sintetizar o colágeno (CLARK et al., 1983).

As glicosaminoglicanas não apenas auxiliam na manutenção da hidratação da ferida, 

mas também podem conduzir a migração e à proliferação celular na ferida (BALAAS; 

HOLMGREN, 1950).

Nos estágios tardios da formação do tecido de granulação, o ácido hialurônico é 

susbstituído por proteoglicanas. Evidências sugerem que as proteoglicanas possam ser 

importantes contribuidoras à resistência tissular e desenvolverem algum papel na regulação da 

síntese de colágeno. Tendem a estabilizar a adesão célula-matriz, desencorajando a migração 

celular ao longo da estrutura de fibronectina (WOOD, 1960; LARK et al., 1985).

2.6.4 FASE DE CONTRAÇÃO

Entende-se por contração da ferida, o processo através do qual feridas abertas fecham 

por movimento das margens em direção ao centro, cerca de quatro dias após a interrupção da 

integridade da pele (WITTE; BARBUL, 1997). A velocidade de contração da ferida não é a 

mesma em todos os pontos e o restabelecimento da integridade física não constitui um 

estímulo que faça cessar a contração. Descartou-se a idéia de que a desidratação do tecido seja 

responsável pela contração, e de que a síntese do colágeno e a contração da ferida poderiam 

ser os responsáveis pela aproximação e união das bordas da ferida. O mecanismo de contração 

que diminui a lesão é gerado por forças celulares e elementos contráteis de fibroblastos e 

miofibroblastos com uma reorganização concomitante do citoesqueleto (COHN, 1978).

2.6.5 FASE DE REMODELAÇÃO

A remodelação da cicatriz normalmente se inicia por volta da terceira semana após o 

trauma e persiste por meses ou anos. Esta fase se caracteriza por modificações no tecido 

conjuntivo, sobretudo da matriz extracelular, como a ação de enzimas proteolíticas que 

metabolizam o excesso de ligações mais estáveis entre as fibras protéicas para ganho de uma 

maior resistência mecânica na ferida, e por último há uma diminuição da vascularização 

(WITTE; BARBUL, 1997; FINE; MUSTOE, 2001; YOUNG, 2001).



22

2.7 CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS APÓS UMA CIRURGIA COSMÉTICA

Após uma cirurgia cosmética, as feridas são de diferentes tipos. Feridas de espessura 

parcial, como dermabrasão, penetram na derme de maneira incompleta e cicatrizam 

amplamente pela reepitelialização dos anexos epiteliais ou do epitélio derivado da pele 

adjacente não acometida: usualmente não ocorre contração da ferida (BURGESON, 1994).

Em contraste, feridas de espessura total envolvem a remoção de toda derme; tais 

feridas podem estender-se no tecido subcutâneo ou mais profundamente. Cicatrizam pela 

formação de tecido de granulação e a epitelialização ocorre somente nas margens da ferida. A 

contração da ferida é importante no seu fechamento e as cicatrizes resultantes podem ser 

bastante pronunciadas na dependência de variáveis como a localização das feridas e a idade 

do paciente (HOM, 1995).

Em uma ferida suturada, ocorrem todos os estágios da cura de feridas: coagulação, 

inflamação, proliferação (epitelialização, fibroplasia e formação de matriz, angiogênese), 

contração da ferida e remodelação. Independentemente do lugar de onde é obtido o material 

para análise, o aspecto histológico sempre será similar (WERNER et al., 1992).

2.8 FATORES QUE INFLUENCIAM A CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

Eventos que ocorrem próximos ou sobre a cicatrização de feridas, como técnica 

cirúrgica, formação de hematomas, infecção, reação de corpo estranho, radioterapia, 

condições de base, drogas, localização e dessecação, podem ter grande influência no grau de 

cicatrização (SAARIALHO-KERE et al., 1992).

Durante a técnica cirúrgica, a manipulação rude da pele por causa da inexperiência e 

do uso de instrumentação inapropriada podem levar à formação de crostas, descamação da 

pele, desvitalização do tecido, aumento da reação inflamatória ao redor da ferida, promovendo 

um local ideal para infecção bacteriana secundária. Por outro lado, ferimentos fechados com 

material de sutura reativamente inapropriados podem levar à reação de corpo estranho, 

inflamação persistente, necrose e infecção secundária (LEVENSON et al., 1965).

Suturas muito apertadas ou com a borda de uma ferida fechada com uma tensão 

excessiva promovem uma isquemia tecidual e podem resultar na necrose das bordas da ferida, 

deiscência ou uma propensão para uma infecção secundária. Esses fatores também podem
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promover formação de uma cicatriz hipertrófica nas áreas de máxima tensão ou áreas de 

deiscências deixadas para cicatrizar por segunda intenção (BORGES; ALEXANDER, 1962).

Finalmente, é essencial que o cirurgião escolha o instrumental cirúrgico que vai 

minimizar o dano da pele. A cirurgia a laser, a eletrocirurgia, a criocirurgia e o peeling  

químico são técnicas indispensáveis, mas também produzem quantidades variáveis de injúria 

na pele. As proteínas desnaturadas e os debris necróticos prolongam o estágio de inflamação 

na cicatrização de feridas. A cirurgia com o uso de bisturi minimiza o dano à pele e deve ser 

considerada sempre que possível (YOUNG, 2001).

Um sangramento excessivo e a formação de um hematoma em um segmento 

suturado podem romper mecanicamente o fechamento e levar a deiscência da ferida. O sangue 

coagulado pode servir como um excelente meio de cultura podendo contribuir para o 

desenvolvimento de uma séria infecção bacteriana da ferida. A dissecção cuidadosa do tecido, 

a ligação apropriada dos vasos e a meticulosa eletrodissecação por ponto de sangramento de 

capilares minimizam a formação de hematomas (ANGEL et al., 1986).

Infecção bacteriana da ferida é a causa local mais comum de uma cicatrização 

prolongada (SILVER, 1984). Todas as feridas são contaminadas pós-operatoriamente pela 

flora bacteriana residente. Infecções clínicas ocorrem quando um número crítico de 

organismos patogênicos está presente. A bactéria lentifica a cicatrização pela ativação da via 

alternada do complemento prolongando a fase inflamatória da cicatrização de feridas 

(FEARSO; AUSTEN, 1977).

Um corpo estranho dentro de uma ferida propicia uma superfície apropriada para 

ativação da via do complemento com a subseqüente acumulação excessiva de células 

inflamatórias. Assim como na infecção da ferida, essa resposta inflamatória exagerada é 

prejudicial aos estágios subseqüentes da cicatrização. Feridas contendo material estranho são 

caracterizadas por uma relativa hipóxia e acidificação o que prejudica as células e atrapalha o 

reparo normal (KISCHER et al., 1982). Pouco óxido nítrico estimula a proliferação celular, e 

o aumento do número de fibroblastos pode levar a cicatrizes hipertróficas. O aumento de 

óxido nítrico resulta em um aumento de macrófagos ativados evidenciando um processo de 

ativação celular. O óxido nítrico induz também um fenótipo de deslocamento de 

queratinócitos, auxiliando no processo de fechamento da incisão (GODOY, 2002; WITTE; 

BARBUL, 2002).
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2.9 NOVOS CAMINHOS NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

O uso do ácido retinóico (Retin-A) pré-operatoriamente antes da dermoabrasão, 

acelerou a cicatrização, reduzindo a hiperpigmentação pós-inflamatória, no grupo de 

pacientes tratados topicamente por duas semanas com esta substância (MANDY, 1986; 

KNIGHTON et a l,  1983, 1986).

Fatores de crescimento tópicos têm sido aplicados a feridas durante o pós-operatório, 

para modificar a resposta de cicatrização de feridas. Em trabalho realizado por Mustoe et al., 

foi observado aumento da força tensional em ratos quando incisões eram tratadas pós- 

operatoriamente com uma única aplicação de TGF-P (Fator de crescimento de transformação- 

beta) (MUSTOE et al., 1987, 1994). Similar aumento na cicatrização foi observado em 

estudos separados usando fibronectina tópica (CHENG et al. 1988), PDGF (Fator de 

crescimento derivado de plaqueta) (GROTENDORST et al., 1985), EGF (Fatores de 

crescimento epidérmico) (BROWN et al., 1988). Angiograma dos retalhos demonstraram 

aumento da proliferação vascular nos ferimentos tratados, quando comparados aos não 

tratados (HORN et al., 1988; HART et al., 1990).

2.10 O TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

Homeopatia é um sistema de tratamento que usa substâncias especialmente 

preparadas e altamente diluídas para colocar em ação os mecanismos de cura do próprio 

corpo, de forma abrangente. Ela utiliza uma série de substâncias derivadas de plantas, 

animais, minerais, substâncias químicas sintéticas ou drogas convencionais, todas em 

quantidades ínfimas, usando um processo de preparação especial. Esse processo de 

preparação compreende a diluição em etapas, com agitação entre estas. Os preparados 

homeopáticos são testados em indivíduos saudáveis para determinar seus efeitos. Esses efeitos 

são então usados como sintomas-guias para a administração do remédio apropriado ao doente 

(JONAS; JACOBS, 1996).

Esse sistema terapêutico foi criado no século XVIII pelo médico alemão Samuel 

Christian Hahnemann (1755-1843), fundamentado no princípio da similitude “similia 

similibus curantuf ", no qual semelhantes são curados pelos semelhantes (BAROLLO, 1995).
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Hahnemann desenvolveu esta abordagem no decorrer de um período de 50 anos. Era 

um pensador progressista, um crítico mordaz da medicina da época. Abandonou a prática da 

medicina várias vezes antes da descoberta da homeopatia, especificamente porque não 

considerava ético o uso de doses múltiplas e muitas vezes tóxicas dos medicamentos, na 

época o método normal de tratamento (JONAS; JACOBS, 1996).

O poder curativo se manifestaria com a menor dose possível do medicamento 

dinamizado, de modo que a dose contivesse quase que exclusivamente só a força 

medicamentosa pura, livremente desenvolvida, do tipo não material, produzindo apenas 

dinamicamente efeitos tão poderosos que nunca seriam obtidos com a substância 

medicamentosa pura, mesmo que ingerida em grandes quantidades (RUIZ, 1999).

Homeopatas tão antigos quanto Hahnemann acreditavam que substâncias altamente 

diluídas devem agir no nível sub ou não molecular e que as informações da substância 

original dever ser armazenadas de alguma forma na mistura diluída de água e álcool. Também 

se acreditava que a agitação em série, ou dinamização, contribuía de alguma forma para esse 

processo (BERNAL, 1993).

Ao contrário das drogas utilizadas pela medicina alopática, que atuam diretamente 

sobre os processos fisiológicos relacionados com os sintomas da doença, os medicamentos 

homeopáticos promovem a melhora do estado geral de saúde do indivíduo, estimulando seu 

sistema imunológico a desencadear respostas adequadas para cada situação. Assim, o 

tratamento homeopático permite ao indivíduo restabelecer a saúde e prevenir a doença sem, 

no entanto, produzir os efeitos colaterais experimentados por muitos dos tratamentos 

convencionais (ULLMAN, 1995).

2.11 O MEDICAMENTO CANOVA

O Canova é uma especialidade farmacêutica homeopática derivada de tinturas 

conhecidas na farmacopéia: Aconitum, Bryonia, Thuya, Lachesis e Arsenicum  diluídos em 

água destilada e menos de 1% de álcool (www.canovadobrasil.com.br). Originou-se na 

Argentina e no Brasil tem sido manipulado pela Farmácia Homeoterápica em Curitiba.

O Canova se caracteriza como tal pela manipulação da fórmula: a questão não é 

misturar os componentes da formulação como aparece descrito, mas extrair cada um dos 

componentes de forma particular e misturá-los no momento certo em uma seqüência especial.

http://www.canovadobrasil.com.br/
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Em 1997, o laboratório de Estudo de Células Inflamatórias e Neoplásicas do 

Departamento de Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná, tomou conhecimento 

do Canova através de informações provenientes de médicos e pacientes, que o estavam 

utilizando, com resultados clínicos que sugeriam uma possível atuação de macrófagos.

Este fato despertou interesse e, desde então, vários experimentos têm sido 

desenvolvidos no intuito de obter mais esclarecimentos sobre suas propriedades e mecanismo 

de ação. Estudos realizados demonstraram que o tratamento com Canova em macrófagos 

peritoneais de camundongos tratados in vitro e in vivo resultava no aumento significativo de 

relação macrófagos ativados/residentes em comparação ao grupo controle, alterava a 

expressão e distribuição de alguns receptores, diminuía a produção da citocina TNF a  

(PIEMONTE; BUCHI, 2002) além de que estimulava a produção de óxido nítrico pelos 

macrófagos evidenciando um processo de ativação celular (GODOY, 2002). Segundo 

SELIGMANN e colaboradores (2003) o Canova não atua em linfócitos, não apresenta 

citotoxidade, nem mutagenicidade. O Canova consiste num medicamento indicado em 

patologias onde o sistema imunológico do indivíduo se encontra comprometido, podendo ser 

utilizado sozinho ou em associação a outros agentes terapêuticos no tratamento de diversas 

doenças, tais como hepatite C, síndrome da imunodeficiência adquirida e neoplasias.

Segundo SATO, 2002 e SATO et al., 2005, o medicamento Canova estimula o 

sistema imunológico específico, aumentando o número de leucócitos totais no sangue 

periférico dos camundongos normais, com aumento significativo de linfócitos, em especial os 

linfócitos NK, mantendo a proporção normal de leucócitos, proporcionando ação 

imunomoduladora com ausência de efeitos colaterais.

O medicamento homeopático Canova atua estimulando os mecanismos de defesa 

antitumoral em camundongos portadores de sarcoma 180, apresentando fibrose mais evidente 

e disposta em forma circunferencial em torno do tumor, principalmente com fibras colágenas 

e reticulares, e um tecido de granulação peritumoral desenvolvido, com grande quantidade de 

macrófagos, sugerindo estímulo do sistema imune pelo medicamento (SATO et al., 2005).
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S JUSTIFICATIVA

Estudos recentes mostraram que o medicamento Canova atua sobre macrófagos, 

provocando alterações em sua morfologia, distribuição de receptores e secreção de citocinas, 

sugerindo um processo de ativação destas células. O armazenamento, sustentação, 

preenchimento, transporte, defesa e reparação são funções do tecido conjuntivo. Diversos 

mecanismos de defesa dependem das células e dos elementos intercelulares do conjuntivo, 

que contém células fagocitárias (macrófagos e granulócitos) e células produtoras de 

anticorpos (plasmócitos). O objetivo do presente trabalho é avaliar a eficiência das células do 

conjuntivo de camundongos, principalmente quanto ao processo de reparo e cicatrização do 

mesmo, depois de terem recebido intraperitonealmente a medicação homeopática Canova. 

Uma vez que os macrófagos estão envolvidos tanto na propagação como na resolução da 

resposta inflamatória, é possível que seja detectada uma ação terapêutica do Canova também 

nos processos cicatriciais.
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar o efeito do medicamento Canova na cicatrização do camundongo.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- avaliar macroscopicamente o tempo e a qualidade da cicatrização;

- avaliar possíveis alterações na resposta inflamatória do tecido conjuntivo no local da incisão 

e sutura, entre camundongos controles e tratados com o medicamento Canova, comparando-se 

os dois tipos de fio, reabsorvível e não reabsorvível, através da microscopia de luz.
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5 MATERIAL E METODOS

5.1 ANIMAIS

Foram utilizados 120 camundongos albinos suíços, machos, da espécie Mus 

musculus, linhagem Rockefeller, com idade de 2 meses, pesando entre 50 e 70 g, 

obtidos no Biotério do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR). Os 

camondongos receberam ração padrão (Purina®) e água ad libidum, mantidos em 

gaiolas em grupos de dez camundongos, identificadas de acordo com o tipo de fio 

de sutura empregado e o tempo de tratamento.

As recomendações da Lei Nacional no 6.638 de 5 de novembro de 1979, 

para manuseio científico de animais foram respeitadas, e o projeto aprovado pelo 

comitê de ética, sob número 087 de 07 de Junho de 2004. Os experimentos foram 

realizados no Laboratório de Pesquisa em Células Neoplásicas e Inflamatórias da 

UFPR, o qual possui programa de tratamento dos resíduos produzidos.

Os animais foram divididos em dois grupos e quatro subgrupos, de acordo 

com o protocolo experimental abaixo:

GRUPO I (Gi)
60 camundongos

i
FIO DE SUTURA NÃO-REABVSORVÍVEL (NR)

1
SUBGRUPOS

30 CONTROLES (C) 30 TRATADOS (T)

G I NR C G I NRT

1
AVALIAÇÃO DA CIRURGIA (NR)

10C 10C 10C 10T 10T 10T
(8H) (24H) (5D) (8H) (24H) (5D)

GRUPO II (Gii)
60 camundongos

I
FIO DE SUTURA REABVSORVÍVEL (R)

1
SUBGRUPOS

30 CONTROLES (C) 30 TRATADOS (T)
G ii r  c  G ii r t

i
AVALIAÇÃO DA CIRURGIA (R)

10C 10C 10C 10T 10T 10T
(8H) (24H) (5D) (8H) (24H) (5D)
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5.2 CIRURGIA

A cirurgia dos camundongos consistiu dos seguintes passos:

a) anestesia com éter sulfúrico numa cuba dentro da capela por aproximadamente 3min;

b) desinfecção do dorso do camundongo com álcool etílico 70%;

c) raspagem dos pelos do dorso do camundongo com máquina MOSER GERMANY;

d) incisão com cabo de bisturi número 3 e lâmina número 15 PARAMOUNT nas seguintes 

dimensões: comprimento de 1,5 cm e profundidade de 1,5 mm;

e) descolar, ao redor da incisão, o tecido epitelial do adiposo;

f) suturar a incisão com dois pontos simples usando para cada grupo um fio: reabsorvível (fio 

simples CAT GUT U 208 T Urologia: 5-0; 70 cm; RB-1 MASTER 1/ 2 secção quadrangular

1,5 cm, Ethalloy; Ethicon; Estéril, absorvível) e não-reabsorvível (seda preta/ negra trançada; 

não absorvível; D 2764 T; odontologia; 4-0; 45 cm; Ethipoint x-17; 1/ 2 secção triangular 1,7 

cm; estéril; Ethicon) (ver foto 1).

Foto 1: aspecto geral da incisão após cirurgia (fio não reabsorvível).

Quatro camundongos morreram durante a anestesia: 1 tratado do grupo I, com 8h; 1 

controle do grupo I, com 24h; 1 controle do grupo II, com 5 dias e um tratado do grupo II com 

5 dias.
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5.3 TRATAMENTO COM CANOVA IN  VIVO

Os trinta camondongos tratados de cada grupo experimental receberam 3pl/g de 

Canova intraperitonealmente 24h antes da intervenção cirúrgica e a cada 24h subseqüente. 

Trinta camondongos de cada grupo constituíram-se no subgrupo controle, não recebendo 

medicação nem prévia nem pós-intervenção.

5.4 COLETA DAS AMOSTRAS

Uma vez cumprido o tempo de cada grupo (8h, 24h e 5 dias), os animais foram 

avaliados e fotografados. Os animais foram sacrificados com éter sulfúrico e em seguida as 

peças foram retiradas com o uso de bisturis, no formato de um retângulo, nas seguintes 

dimensões:

a) comprimento: 3 cm

b) largura: 1 cm

c) profundidade: 2 mm

As peças foram colocadas de duas a duas do mesmo grupo, em um frasco escuro com 

solução de formaldeído P.A. previamente filtrado, devidamente identificado com data e nome 

do pesquisador.

5.5 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO

O processamento para microscopia óptica do material coletado foi realizado no 

Departamento de Biologia Celular do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

do Paraná.

Após fazer a coleta o material foi colocado no formaldeído P.A. por 24h e foi 

desidratado passando por uma bateria de álcool etílico em ordem crescente:

-álcool 70, 80,90,95,100% I,II,III e IV por 1h30 cada.

Após desidratação o material seguiu para diafanização: xilol I, II e III por 30min

cada.

A infiltração consistiu em banhos de parafina histológica I e II no material, durante 2 

h cada, numa estufa a 60 ° C.
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Após a inclusão em parafina o material seguiu para a microtomia, para se obter 

cortes finos na ordem de 7 pm. Feitos os cortes, o material cortado foi colocado nas lâminas 

histológicas e levados para uma estufa a 45°C para secagem. Depois de 12h de secagem, 

seguiu para a coloração.

Para que o material pudesse ser corado, foi preciso sua desparafinização, passando 

por uma bateria de desparafinização e hidratação: xilol I, II, álcool absoluto (ABS) por 5min 

cada, álcool 100% I, II, III por 5min cada, álcool 95, 90, 80, 70% por 5min cada, água 

corrente por 10min, dois banhos em água destilada por 1min cada.

Após a desparafanização e hidratação seguiu para a coloração pelos métodos de 

hematoxilina (MERCK) e eosina (MERCK), tricômio de masson e prata (ver anexos 1,2 e 3).

Cento e dezesseis cortes de sete micrômetros foram processados para a técnica de 

Hematoxilina-Eosina (HE), com o intuito de observar as características gerais do tecido, cento 

e dezesseis para a técnica Tricrômico de Masson, para analisar fibras colágenas tipo I e o 

mesmo número para Impregnação por Prata para avaliar fibras colágenas tipo III. As lâminas 

foram fotografadas com câmera digital COOLPIX 4500 NIKON para auxiliar a comparação e 

a interpretação das mesmas.

5.6 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA DAS CICATRIZAÇÕES

Para avaliação das cicatrizações foi feita uma análise clínica ao natural, e as mesmas 

foram fotografadas com Câmera Digital COOLPIX 4500 NIKON.

Alguns critérios foram estabelecidos com a finalidade de uma avaliação objetiva e 

criteriosa para todas as cicatrizações. Nas primeiras 8h:

a) presença de coágulo: grau 0 = coágulo ausente e grau 1 = coágulo presente;

b) bordos da incisão unidos pela sutura: grau 0 = incisões desunidas e grau 1 = incisões 

unidas;

c) preservação dos pontos simples da sutura: grau 0 = não preservados e grau 1 = 

preservados.

Nas 24h após incisão e sutura:

a) fechamento das incisões: grau 0 = ausente, grau 1 = fechamento inicial, grau 2 = 

fechamento médio (2/3 da incisão fechada) e grau 3 = fechamento total da incisão.

Com 5 dias após a cirurgia:
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a) fechamento das incisões: grau 0 = ausente, grau 1 = fechamento inicial, grau 2= 

fechamento médio (2/3 da incisão fechada) e grau 3 = fechamento total da incisão;

b) aspecto macroscópico da incisão: grau 0 = visível; grau 1 = perceptível, apesar dos pelos; 

grau 2 = imperceptível, porém palpável e grau 3 = imperceptível e não palpável.

5.7 ANÁLISE MICROSCÓPICA DAS LÂMINAS

Para análise das lâminas foi usado microscópio Eclipse E 200 NIKON, e as mesmas 

foram fotografadas com Câmera Digital COOLPIX 4500 NIKON.

Alguns critérios foram estabelecidos com a finalidade de uma avaliação objetiva e 

criteriosa para todas as lâminas. Nas primeiras 8h:

a) presença ou não de coágulo: grau 0 = para coágulo ausente e grau 1 = quando presente;

b) presença de neutrófilos: grau 0 = ausentes; grau 1 = escassos; grau 2 = circundando a 

ferida, formando um anel de espessura variável e grau 3 = muitos neutrófilos;

c) presença de fibroblastos em torno da lesão: grau 0 = ausentes; grau 1 = escassos; grau 2 = 

quando circundava a lesão formando anel de espessura variável e grau 3 = muitos 

fibroblastos.

Nas primeiras 24h:

a) presença ou não de coágulo: grau 0 = coágulo ausente e grau 1 = quando presente;

b) presença de neutrófilos: grau 0 = ausentes; grau 1 = escassos; grau 2 = circundando a 

ferida, formando um anel de espessura variável e grau 3 = muitos neutrófilos;

c) espessamento da epiderme: grau 0 = ausência; grau 1 = espessamento discreto; grau = 2 

quando o espessamento apresentava-se maior ou igual ao dobro da espessura normal e grau 3 

= muito espessamento da epiderme.

No quinto dia:

a) presença de macrófagos: grau 0 = ausentes; grau 1 = escassos, dispostos isolados ou em 

agrupamentos, sem circular a lesão de maneira contínua; grau 2 = quando se apresentavam 

circundando a ferida, formando um anel de espessura variável e grau 3 = muitos macrófagos;

b) presença de fibroblastos em torno da lesão: grau = 0 ausentes; grau 1 = escassos; grau 2 = 

circundando a lesão formando anel de espessura variável e grau 3 = muitos fibroblastos;

c) presença de neutrófilos em torno da lesão: grau = 0 ausentes; grau 1 = escassos; grau 2 = 

circundando a lesão formando anel de espessura variável e grau 3 = muitos neutrófilos;
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d) presença de linfócitos em torno da lesão: grau 0 = ausentes; grau 1 = escassos; grau 2 = 

circundando a lesão formando anel de espessura variável e grau 3 = muitos linfócitos;

e) presença de fibras colágenas (colágeno tipo I) em torno da lesão: grau 0 = ausente; grau 1 

= escassas; grau 2 = formando feixes de fibras e grau 3 = muitas fibras colágenas;

f) presença de fibras reticulares (colágeno tipo III) ao redor da lesão : grau 0 = ausente; grau 

1 = escassas; grau 2 = formando feixes de fibras e grau 3 = muitas fibras reticulares;

g) presença ou não de tecido de granulação na ferida : grau 0 = ausente e grau 1= presente;

h) neovascularização: foi feita uma quantificação da neovascularização em torno da lesão 

com base na seguinte escala - grau 0 = ausente; grau 1 = escassa; grau 2 = circundando a 

ferida e grau 3 = muita neovascularização;

i) espessamento da epiderme: grau 0 = ausente; grau 1 = espessamento discreto; grau 2 = 

maior ou igual ao dobro da espessura normal e grau 3 = muito espessamento da epiderme.

5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA:

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão (DP) e, o nível de significância estatístico, 

estabelecido em 5 % (* p< 0,05) ou 1 % (**p< 0,01).

Considerando que os dados apresentavam uma variação descontínua (notas ou sim / 

não), optou-se pelo uso de uma estatística não-paramétrica. Para tanto, foram utilizados os 

testes de Kolmogorov-Smirnov, quando as amostras eram de mesmo tamanho e a variável 

também era quantificada através de notas (0 a 3); teste de x para variáveis também 

quantificadas por nota, porém com amostras de diferentes tamanhos; e, finalmente, o teste 

exato de Fisher para as tabelas 2x2 e variável quantificada em sim/não.
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6 RESULTADOS

6.1 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA DA CICATRIZAÇÃO

Nas primeiras 8h após a cirurgia, não foi observada nenhuma alteração das incisões. 

Após 24 h da cirurgia os animais tratados de ambos os grupos, G iNR -  grupo I, fio de 

sutura não reabsorvível e Giir -  grupo II, fio de sutura reabsorvível, estavam mais cicatrizados 

do que os respectivos controles.

Cinco dias após a incisão, nos dois grupos, Ginr e Giir, o aspecto externo 

demonstrava o fechamento total da incisão nos animais tratados. No Giir a coleta do material 

nos camundongos tratados foi possível apenas após a palpação. Nos animais dos subgrupos 

controles (GjNRc e GIIRc) percebia-se o local da sutura mesmo após o fechamento da incisão.

6.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA

6.2.1 Comparação do tratamento dentro de um mesmo grupo

Como nas primeiras 8h não houve diferença para nenhuma das variáveis analisadas, 

as mesmas não foram submetidas à análise estatística.

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para pequenas amostras, entre os 

subgrupos controle e tratado (GicxGit e GncxGnx) para cada variável (neutrófilos e 

espessamento da epiderme) na análise das lâminas confeccionadas com o fragmento colhido 

24h após a cirurgia.

Em seguida, o mesmo teste foi aplicado para as seguintes variáveis: fibroblastos, 

macrófagos, neutrófilos, linfócitos, neovascularização, colágeno, fibras reticulares e 

espessamento da epiderme nas lâminas analisadas com 5 dias após a cirurgia.

Pelo fato das variáveis, presença de tecido de granulação e de coágulo, terem sido 

quantificadas de forma distinta (sim/não), foram analisadas em tabela de contingência 2x2 

pelo Teste de Fischer. Com o auxílio do software EpiCalc 2000 versão 1.02 (Joe Gilman & 

Mark Myatt 1998, Brixton Books) foi determinado o teste de Fisher.
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6.2.1.1 Comparação entre Gic x GIT

a) 8h: não se observou diferença microscópica para as variáveis analisadas.

b) 24h: não houve variação significativa para nenhuma das variáveis analisadas neste tempo 

(presença ou não de coágulo, presença de neutrófilos, espessamento da epiderme).

c) 5 dias: houve variação significativa (*p<0,05) para fibroblastos, onde no subgrupo

controle, oito das dez lâminas receberam grau 2 e duas grau 1; no subgrupo tratado ocorreu o
12inverso, uma das dez lâminas recebeu grau = 2 e nove grau 1 , (gráfico 1, fotos 2, 3, 4 e 5). 

Em relação a neovascularização, a diferença foi muita significativa (**p<0,01), onde no 

subgrupo controle nove das dez lâminas receberam grau = 2 e apenas uma grau = 1; no

subgrupo tratado, novamente o inverso foi verificado, ou seja, apenas uma das dez lâminas
1 2recebeu grau = 2 e o restante grau = 1 , (gráfico 2, fotos 2, 3, 4 e 5).

Fibroblastos- GI, 5 dias

Gráfico 1: camundongos tratados com Canova, grupo I, analisados no quinto dia, apresentaram menor 
quantidade de fibroblastos do que os controles (*p<0,05).



37

Neovascularização- GI, 5 dias

controle canova

média 1,9 1,1

Gráfico 2: camundongos tratados com Canova, grupo I, analisados no quinto dia, apresentaram menor 
quantidade de neovascularização do que os controles (* *p<0,01).

6.2.1.2 Comparação entre Gnc x Gm

a) 8h: não se observou diferença microscópica para as variáveis analisadas.

b) 24h: não houve variação significativa para nenhuma das variáveis.

c) 5 dias: houve variação significativa (*p<0,05) para linfócitos, onde no subgrupo controle, 

seis das nove lâminas receberam grau = 2 e três grau = 1; e no subgrupo tratado, todas as nove 

lâminas receberam grau = 1 (gráfico 3, fotos 6, 7, 8 e 9). Houve variação significativa 

(*p<0,05) para neovascularização, onde no subgrupo controle todas as nove lâminas 

receberam grau = 2; e no subgrupo tratado ocorreu o inverso, três das nove lâminas receberam 

grau = 2 e seis grau = 13,4 (gráfico 4 e fotos 6, 7, 8 e 9). Em relação aos fibroblastos houve 

muita variação significativa (**p<0,01), onde no subgrupo controle todas as nove lâminas 

receberam grau = 2; e no subgrupo tratado novamente ocorreu o inverso, duas das nove 

lâminas receberam grau = 2 e sete grau = 13, 4 (gráfico 5, fotos 6, 7, 8 e 9).
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Linfócitos- GII, 5 dias

n
controle canova

média 1,67 1,11

Gráfico 3: camundongos tratados com Canova, grupo II, analisados no quinto dia, apresentaram menor 
quantidade de linfócitos do que os controles (*p<0,05).

Neovascularização- GII, 5 dias

n A

controle

média

canova

1,33

*

2

Gráfico 4: camundongos tratados com Canova, grupo II, analisados no quinto dia, apresentaram menor 
quantidade de neovascularização do que os controles (*p<0,05).
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Gráfico 5: camundongos tratados com Canova, grupo II, analisados no quinto dia, apresentaram menor 
quantidade de fibroblastos do que os controles (* *p<0,01).

6.2.2 Comparação entre fios

6.2.2.1 Comparação entre GIC x GIIC

a) 8 h: não se observou diferença microscópica para as variáveis analisadas.

b) 24 h: houve variação significativa (*p<0,05) para a variável presença de coágulo; seis das 

nove lâminas analisadas receberam grau = 1 e três grau = 0 no grupo I; cinco das dez lâminas 

receberam grau = 1 e cinco grau = 0 no grupo II (gráfico 6).
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Coágulo- controle, 24 horas

GI GII

média 0,67 0,5

Gráfico 6: camundongos controles do grupo II, analisados após 24h, apresentaram menor quantidade de coágulo 
do que os do grupo I (*p<0,05).

Não houve variação significativa para nenhuma das variáveis analisadas neste tempo 

(fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos, neovascularização, colágeno, fibras 

reticulares e espessamento da epiderme).

6.2.2.2 Comparação entre GIt x GIIt

Comparou-se também se haviam diferenças entre tratados do grupo I e do grupo II 

(Git x GiiT) por meio do Teste x2 não podendo ser aplicado para tanto o Teste de 

Kolmogorov-Smirnov, uma vez que as amostras possuíam diferentes números de repetições. 

Com o auxílio do software EpiCalc 2000 versão 1.02 (Joe Gilman & Mark Myatt 1998, 

Brixton Books) foi determinado o Teste de x .

a) 8h: não se observou diferença microscópica para as variáveis analisadas.

b) 5 dias:

b) 24h: não houve variação significativa para nenhuma das variáveis analisadas neste tempo.
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c) 5 dias: houve variação significativa (*p<0,05) para linfócitos, onde na avaliação dos 

camundongos tratados do grupo I, quatro das dez lâminas receberam grau = 2 e seis grau = 1; 

e no grupo II tratado, todas as nove lâminas receberam grau = 1 (gráfico 7, fotos 3, 5, 7 e 9).

Linfócitos- Canova, 5 dias

1

*

y /
■ V

GI GII

média 1,4 1,11

Gráfico 7: camundongos tratados com Canova do grupo II, analisados no quinto dia, apresentaram menor 
quantidade de linfócitos do que os do grupo I (*p<0,05).
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HE

Foto 2: controle, 5 dias, grupo I- fio de sutura não reabsorvível, aumento 4 x 0,10, panorâmica.

Foto 3: tratado com Canova, 5 dias, grupo I- fio de sutura não reabsorvível, aumento 4 x 0,10.

1 Nas fotos 2 e 3 a seta estreita representa as células inflamatórias, lâminas processadas pela técnica de 
Hematoxilina-Eosina (HE).
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HE

Foto 4: controle, 5 dias, grupo I- fio de sutura não reabsorvível, aumento 40 x 0,65 .

/
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Foto 5: tratado com Canova, 5 dias, grupo I- fio de sutura não reabsorvível, aumento 40 x 0,65.

2 Nas fotos 4 e 5 a seta estreita representa o fibroblasto e a seta larga a neovascularização.
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Foto 6: controle, 5 dias, grupo II- fio de sutura reabsorvível, aumento 4 x 0,10, panorâmica.
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Foto 7: tratado com Canova, 5 dias, grupo II- fio de sutura reabsorvível, aumento 4 x 0 ,10, 
panorâmica.

3 Nas fotos 6 e 7 a seta estreita representa as células inflamatórias.
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Foto 8: controle, 5 dias, grupo II- fio de sutura reabsorvível, aumento 40 x 0,65.

Foto 9: tratado com Canova, 5 dias, grupo II- fio de sutura reabsorvível, aumento 40 x 0,65.

4 Nas fotos 8 e 9 a seta estreita corresponde ao fibroblasto, a seta larga a neovascularização e a dupla
ao linfócito.
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7 DISCUSSÃO

A cicatrização de feridas pode ser definida como a interação de uma série de eventos 

complexos que levam à repavimentação, à reconstituição e à restauração adequada da força de 

tensão da pele cicatrizada. Em muitos modelos experimentais de cicatrização de feridas, 

somente a reepitelização tem sido tomada como objetivo final da cicatrização. Embora esse 

objetivo seja útil em estudos experimentais preocupados com a migração de queratinócitos, 

ele não se reporta ao reparo dérmico da ferida (HOM, 1995). A força tênsil da pele cicatrizada 

é inadequada no momento da pavimentação epitelial. A remodelação do colágeno e outros 

eventos que levam à ótima maturação da cicatriz ocorrem por meses após a reepitelização 

estar terminada (SAARIALHO-KERE et al., 1992). Por esses motivos, o cirurgião deve usar 

técnicas que amparem a ferida após suturas terem sido removidas, particularmente se o 

fechamento se der sob tensão (CLARK, 1985).

Entende-se que a cicatrização é um processo seqüencial e não deve ser visto 

separadamente, no entanto para fins de melhor entendimento dividiu-se este evento em fases. 

Existe grande divergência quanto ao número de fases em que se divide este processo.

A cicatrização pode ser dividida em fase inflamatória ou inicial, fase de fibroplasia 

ou proliferativa e fase de maturação ou remodelação (WITTE; BARBUL, 1997; FINE; 

MUSTOE, 2001).

Quando dividida em quatro fases, a cicatrização pode se apresentar como fase de 

inflamação, fase de granulação, fase de epitelização e fase de fibroplasia ou fase de 

inflamação, fase de destruição, fase de proliferação e fase de maturação (YOUNG, 2001).

A divisão em cinco fases pode ser feita em fase de inflamação, fase de granulação, 

fase de epitelização, fase de fibroplasia e fase de contração, ou como se apresenta o seguinte 

estudo, baseado nas fases inflamatória, proliferação celular, formação de tecido conjuntivo, 

contração da ferida e remodelação (CLARK, 1985).

São cinco os estágios que levam à cura de feridas: coagulação, inflamação, 

proliferação (epitelização, fibroplasia, formação da matriz e angiogênese), contração da ferida 

e remodelação. Há uma grande variabilidade na cicatrização dependendo de fatores locais e 

sistêmicos como nutrição, infecção, tipo de material de síntese, entre outros (COTRAN; 

KUMAR; COLLINS, 2000; CLARCK, 2002).

Em termos clínicos, a cicatrização pode ser classificada em primeira e segunda 

intenção ou primeira, segunda e terceira intenção. O processo de cicatrização, apesar de
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normalmente ter efeitos benéficos, pode apresentar defeitos, levando a problemas estéticos e 

funcionais como nas cicatrizes hipertróficas e quelóides (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 

2000; CLARK et a l,  1982).

Classicamente, a reação inflamatória é caracterizada por quatro sinais e sintomas 

clínicos: rubor, calor, tumor e dor. Isso ocorre devido ao maior aporte sangüíneo para a região 

do ferimento, um aumento na pressão dos tecidos vizinhos e à acumulação de produtos das 

células brancas, o que deixa a área mais vermelha, quente, edemaciada e dolorida (COTRAN; 

KUMAR; COLLINS, 2000; GRINELL, 1982).

A fase inflamatória inicia-se imediatamente após a injúria (FINE; MUSTOE, 2001; 

YOUNG, 2001), sendo assim, na primeira análise das lâminas realizada após 8h da incisão, a 

fase inflamatória da cicatrização já  estava iniciada. Quando ocorre o ferimento, a lesão dos 

vasos produz sangramento, e a resposta do organismo frente a esse evento é a hemostasia, que 

se traduz por vasoconstrição e formação de coágulo (FINE; MUSTOE, 2001; YOUNG, 2001; 

CLARK, 1985). A coagulação é o primeiro e um dos mais críticos estágios do reparo de 

feridas cutâneas: inicia-se imediatamente após a ferida e é mediada pela atividade das 

plaquetas e pelas vias intrínsecas e extrínsecas da cascata de coagulação (CLARK, 1985). 

Inquestionavelmente, os eventos que levam à coagulação, bem como o próprio coágulo, são 

essenciais na seqüência normal da cicatrização de feridas, uma vez que o coágulo oferece uma 

matriz provisória na qual fibroblastos, células endoteliais e queratinócitos possam ingressar na 

ferida (CLARK et al., 1982; GRINNELL et al., 1981). Numa comparação realizada entre os 

fios utilizados, grupo I - fio de sutura não-reabsorvível e grupo II - fio de sutura reabsorvível, 

contatou-se que, decorridas 24h da incisão e sutura, os camundongos controles do grupo I 

apresentaram mais coágulo, provavelmente pelo fato de algumas incisões terem sido 

realizadas um pouco mais profundas e amplas, gerando maior hemorragia.

Após a parada do sangramento ocorre vasodilatação, com aumento do fluxo 

sangüíneo, acarretando em calor e rubor, características do processo inflamatório. Há um 

aumento da permeabilidade vascular levando ao edema local (COTRAN; KUMAR; 

COLLINS, 2000). A contração endotelial permite a formação de junções intercelulares as 

quais possibilitam a saída de fluidos e macromoléculas para o meio extravascular. A presença 

de capilares em regeneração colabora para o extravasamento de exsudato, induzindo a um 

aumento de permeabilidade vascular, que leva a lentificação da circulação, processo que 

favorece a marginação leucocitária e o aporte de leucócitos para a região na qual houve a
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lesão (CLARCK, 2002). Após a diapedese, os leucócitos emigram dos tecidos para o local no 

qual existam substâncias quimiotáticas.

O fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) é liberado imediatamente 

após o trauma, atrai neutrófilos, macrófagos e fibroblastos e estimula que estas células se 

multipliquem; também estimula a produção do fator de crescimento transformador P (TGF-P) 

(ROSS BENDETT, 1961). O TGF-P é produzido por macrófagos, fibroblastos, linfócitos e 

plaquetas. É liberado como um peptídeo inativo e que necessita de proteólise ou de um meio 

ácido, como o encontrado nos ferimentos, para ser ativado. O TGF-P exerce várias funções: 

quimiotaxia para macrófagos e fibroblastos, estimula a divisão de fibroblastos em baixas 

concentrações, estimula a diferenciação de fibroblastos em altas concentrações, diminui a 

síntese de colagenase pelos fibroblastos diminuindo a degradação da matriz, aumenta a 

produção de inibidor de colagenase intersticial (inibidor tecidual de metaloproteinases-1, 

TIMP-1), estimula a angiogênese e fibrose, e é um potente estimulador da produção de matriz 

conectiva pelos fibroblastos e miofibroblastos (WEN et al., 2002).

Nas primeiras 24-48h após a lesão, há um grande afluxo de polimorfonucleares para 

a ferida, a qual se encontra com tecido desvitalizado, coágulo, bactérias e proteínas séricas 

extravasadas. Se não há contaminação bacteriana significativa na ferida, os neutrófilos são 

substituídos pelos macrófagos que passam a ser as células dominantes durante a fase 

inflamatória (WITTE; BARBUL, 1997; FINE; MUSTOE, 2001; MANDY, 1986). Pode-se 

observar com a análise das lâminas confeccionadas com fragmento coletado após 24h da 

incisão e sutura, a migração de leucócitos para a ferida, principalmente neutrófilos, dispostos 

isolados ou circundando-a, formando um anel de espessura variável caracterizando a fase 

aguda da inflamação. Também se faziam presentes, em menor número, outras células como 

mastócitos, fibroblastos, macrófagos, basófilos, plaquetas e linfócitos.

Os leucócitos polimorfonucleares (PMNs) entram na ferida no momento da injúria e 

são o tipo celular inflamatório predominante por três a cinco dias. A principal função de um 

PMN é a fagocitose das bactérias que contaminam a ferida. Na ausência de infecção, a 

deficiência dessas células não prejudica o processo de reparação. A atividade dos fibroblastos, 

mediada pela taxa de deposição de colágeno e pelo ganho de força tênsil, ocorre 

normalmente. Os macrófagos permanecem predominantes por mais 2 ou 3 dias, e recrutam e 

ativam macrófagos adicionais, resultando na amplificação do processo de cicatrização.
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O macrófago é a principal célula inflamatória presente a partir do terceiro dia após a 

injúria, além de auxiliar na eliminação das bactérias e no desbridamento do subseqüente 

desenvolvimento do tecido de granulação. Os fatores derivados de macrófagos que são ativos 

em promover angiogênese são secretados sob condições de hipóxia, que ocorrem no centro da 

ferida, onde os macrófagos são numerosos (GRINNELL, 1982; TSUKAMOTO et a/., 1981). 

Presumivelmente, os produtos liberados neste meio ambiente oferecem um importante 

estímulo para a migração de células endoteliais e para a formação de um tecido de granulação 

saudável (WEN et a/., 2002).

O papel dos linfócitos está menos claramente definido. Eles aparecem na ferida em 

número significativo nos sextos e sétimo dia após a injúria, mas podem não ser 

funcionalmente importantes nos eventos iniciais da cicatrização como são os macrófagos 

(ROSS; BENDITT, 1961), contudo os linfócitos podem aumentar o acúmulo e a proliferação 

dos fibroblastos através da secreção de linfocinas, como o fator de inibição de migração, 

interleucina-2, ou o fator de ativação de macrófagos (BENDTZEN, 1983; WAHL et a/.,

1978). Isto também pode funcionar na regulação da proliferação dos queratinócitos 

(BENDTZEN, 1983). Estudos de BARBUL; REGAN, 1995, sugerem que os linfócitos T 

passam a ter uma influência regulatória sobre as atividades induzidas pelos macrófagos, 

sendo, portanto, importantes nos estágios posteriores de cicatrização de feridas.

Numa análise realizada das lâminas confeccionadas com material tecidual coletado 

após 5 dias do experimento, teve-se variação estatística significativa quando se compararam 

camundongos controles e tratados dentro do grupo II, onde houve menor quantidade de 

linfócitos nos tratados; também foi observada variação estatística significativa comparando-se 

camundongos tratados de ambos os grupos, onde se teve maior quantidade de linfócitos no 

grupo I, provavelmente por ter sido ele o grupo com maior reação inflamatória ao tipo de fio.

A fibronectina é uma glicoproteína de adesão de 440 KD presente no plasma e é 

sintetizada por uma variedade de células importantes no reparo tecidual, incluindo 

fibroblastos, queratinócitos e células endoteliais. A molécula de fibronectina é um dímero 

cujas características estruturais dominantes permitem, através de receptores específicos, que 

ela seja aderida simultaneamente à fibrina, ao colágeno e a outros tipos de células. Desta 

forma, a fibronectina consolida o coágulo de fibrina, as células e os componentes da matriz 

(GRINNELLI et a /,  1981; GRINNELLI, 1982).
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Ferida de espessura parcial regenera quase que totalmente por reepitelização. O 

evento inicial deste processo é a migração de queratinócitos não danificados dos bordos da 

ferida e dos anexos epiteliais residuais da base da ferida. Em feridas de espessura total, a 

repopulação epitelial ocorre somente das margens da ferida. Esta migração celular inicia-se 

em 24h e é um evento direto, não requerendo um aumento preliminar na proliferação celular 

(MARTINET et al., 1988).

Pesquisadores estão estudando os estímulos para a migração dos queratinócitos 

durante o processo de cicatrização inicial. Mediadores químicos, como a fibronectina e a 

laminina, liberados durante a fase inflamatória da cicatrização são quimiotáticos para 

queratinócitos (MARTINET et al., 1988; O’KEEF et al., 1985). Estes fatores podem também 

promover uma alteração fenotípica nestas células, permitindo uma migração mais eficiente. 

Quando examinados ultra-estruturalmente, esses queratinócitos transmutados desenvolvem 

pseudópodos, que se estendem para dentro da ferida, e condensação de filamentos de actina 

em seu citoplasma. Adicionalmente, tais células perdem seus hemidesmossomas e 

desmossomas que os fixam aos componentes da membrana basal e às células vizinhas 

(GABBIANI et al., 1976). Em vez da tradicional membrana basal, os queratinócitos 

migrantes ancoram-se sobre uma matriz provisória no leito da ferida. Esta matriz consiste em 

um entrelaçado de fibronectina com fibrina, colágeno e elastina (CLARK et al., 1982). Dados 

experimentais indicam que existe uma importante interação entre os componentes da matriz e 

os queratinócitos migrantes, e que modificações na composição da matriz extracelular 

exercem profundos efeitos sobre o movimento dos queratinócitos (O’KEEF et al., 1985).

Após a migração estar bem encaminhada, ocorre um aumento na proliferação do 

epitélio nas margens da ferida, oferecendo um número adicional de células para a cobertura 

adequada da ferida. A proliferação atinge seu máximo de 2 a 3 dias após o ferimento, 

manifestada por aumento de 17 vezes nas mitoses das células da camada basal e hiperplasia 

epitelial nas margens da ferida (CHRISTOPHER, 1972). O estímulo para esta resposta 

proliferativa tem sido ativamente investigado. Dados experimentais indicam que vários 

fatores de crescimento são mitogênicos para células epiteliais (VAN WINKLE, 1967).

O tecido de granulação é uma coleção de elementos celulares, incluindo fibroblastos, 

células inflamatórias, e componentes neovasculares e da matriz, como a fibronectina, as 

glicosaminoglicanas e o colágeno. A formação de tecido de granulação se inicia no terceiro ou 

quarto dia após a injúria tecidual e é mantida até a completa reepitelização. O fibroblasto é
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uma célula crítica para a formação do tecido de granulação. Ele não apenas produz colágeno 

fibrilar como também sintetiza elastina, fibronectina, glicosaminoglicanas e proteases, como a 

colagenase, importante para o desbridamento e remodelamento da matriz extracelular (VAN 

WINKLE, 1967). Logo após o ferimento, os fibroblastos residentes da pele e as células 

mesenquimais perivasculares se diferenciam em uma célula fenoticamente alterada: o 

miofibroblasto (STEWART et al., 1981). Com cinco dias, os camundongos controles de 

ambos os grupos apresentaram maior quantidade de fibroblastos provavelmente em função da 

quantidade de óxido nítrico não ter sido aumentada uma vez que estes camundongos não 

receberam o medicamento Canova, logo tiveram maior celularização.

A pele normal e uma cicatriz madura contêm colágeno dos tipos I e III, com 

predomínio do tipo I. Contrariamente, o tecido de granulação jovem é amplamente composto 

por colágeno tipo III. Foram confeccionadas lâminas com o tecido coletado e coradas com 

impregnação argêntica para avaliar as fibras colágenas tipo III, porém não houve variação 

significativa na quantidade das mesmas no decorrer do estudo. Por volta do quinto dia 

surgiram as primeiras fibras colágenas, originando pequenos feixes orientados ao acaso, que 

foram aumentando gradativamente até formar uma estrutura densa e consistente firmando o 

tecido lesado (WEN et al., 2002).

Após a destruição da vascularização existente durante o ferimento, a pronta 

regeneração do fluxo sangüíneo é essencial para o suprimento de oxigênio e nutrientes na 

cicatrização da ferida. O evento inicial na angiogênese é a migração direta de células 

endoteliais na área da ferida. Tal migração não requer prévia proliferação de células 

endoteliais. A síntese de ácido desoxirribonucléico nas células endoteliais vizinhas inicia-se 2 

dias após a injúria. Esta proliferação secundária é necessária para oferecer células adicionais 

para a migração (FOLKMAN, 1982; SHOLLEY et a l, 1978).

O estímulo responsável pela angiogênese é multifatorial e relacionado à liberação de 

diversos fatores solúveis (peptídeos) na ferida. Tais fatores de crescimento são liberados de 

diferentes fontes celulares, incluindo fibroblastos, macrófagos, plaquetas e as próprias células 

endoteliais. A condição de hipóxia existente no centro da ferida pode estimular a proliferação 

de certos peptídeos derivados de macrófagos (por exemplo, o TGF-a) e, talvez, fatores 

derivados de outras fontes. Como em outros aspectos da cicatrização de feridas, esses fatores 

de crescimento devem funcionar em conexão uns com os outros a fim de produzirem seu 

efeito total (FOLKMAN; KLAGSBRUN, 1987 a e b). Após análise das lâminas constatou-se
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que no quinto dia a angiogênese foi menor nos camundongos tratados do que nos controles 

dos grupos I e II provavelmente porque a inflamação local nos camundongos tratados foi 

menor, com menos vasos sangüíneos rompidos houve menos edema e vermelhidão, logo 

menor quantidade de hemáceas foram quantificadas.

À medida que as células endoteliais ingressam na ferida, elas o fazem ao longo da 

estrutura de fibronectina. Desta forma, elas agem similarmente aos queratinócitos e aos 

miofibroblastos. A fibronectina presente é provavelmente produzida em parte pelas próprias 

células endoteliais. A interferência na organização normal desta matriz de fibronectina leva à 

formação ineficiente de tecido de granulação e ao retardo na cicatrização da ferida 

(LEIBOVICH et a l,  1987; CLARK et a l, 1982).

A contração da ferida é definida como o movimento centrípeto dos bordos de uma 

ferida de profundidade total, a fim de facilitar o fechamento do defeito cutâneo. Nenhuma 

contração é observada em feridas relativamente superficiais, de espessura parcial. A contração 

é minimizada por retalhos cutâneos bem sucedidos e apropriadamente planejados (CLARK et 

a l, 1982).

A remodelação do colágeno e da matriz começa na formação do tecido de granulação 

e continua progressivamente por meses depois que a repitelização ocorreu. Esse evento de 

remodelação é responsável pelo aumento da força de tensão e da diminuição do tamanho da 

cicatriz e do eritema.

Assim que o colágeno diminui, a fibronectina gradualmente desaparece. O colágeno 

tipo III é reposto pelo colágeno tipo I. O ácido hialurônico é reposto por mais proteoglicanos 

elásticos que têm efeito permissivo na agregação de fibras colágenas. A água é reabsorvida da 

cicatriz, permitindo que as fibras colágenas se ponham novamente juntas. Isso facilita a 

conexão cruzada das fibras colágenas e diminui a espessura da cicatriz. É essa conexão 

cruzada progressiva do colágeno que aumenta muito a força da cicatriz. Alem disso, o 

conjunto de colágeno cresce em tamanho e parece ser reorientado paralelamente às linhas de 

tensão da pele (DOILLON et al., 1985).

A neovasculatura, por ser uma parte proeminente da cicatriz recente, diminui 

gradualmente, levando a uma cicatriz final, consideravelmente mais avascular. O resultado 

normal da fase de remodelação da cicatriz é uma cicatriz com aproximadamente 80% da força 

de tensão da pele não ferida e é, relativamente não volumosa e plana. De um ponto de vista 

prático, o cirurgião deve saber que o processo de cicatrização é lento e as forças de tensão
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levam tempo para se desenvolver. Após duas semanas da incisão, a cicatriz é claramente 

frágil e tem somente 5% da força original (LEVENSON et al., 1965). Por essa razão o uso de 

suturas reabsorvíveis ou não-reabsorvíveis são importantes na prevenção da deiscência na 

pele ou da expansão da cicatriz. Infelizmente, a cicatrização das feridas da maneira 

convencional nunca tem a força de tensão da pele não ferida (LEVENSON et al., 1965).

Eventos que ocorrem próximos ou sobre a cicatrização de feridas, como a técnica 

cirúrgica, a infecção bacteriana da ferida, a reação de corpo estranho, o uso de medicações 

sistêmicas e a localização das feridas, podem ter uma influência dramática na taxa de 

cicatrização.

A manipulação rude da pele por causa da inexperiência e do uso de instrumentação 

inapropriada podem levar à formação de crostas, descamação da pele, desvitalização do 

tecido, aumento da reação inflamatória ao redor da ferida, promovendo um local ideal para 

uma infecção bacteriana secundária. Por outro lado, ferimentos fechados com material de 

sutura reativamente inapropriados podem levar à reação de corpo estranho, inflamação 

persistente, necrose e infecção secundária. Suturas muito apertadas ou com a borda de uma 

ferida fechada com uma tensão excessiva promovem uma isquemia tecidual e podem resultar 

na necrose das bordas da ferida, deiscência ou uma propensão para uma infecção secundária. 

Esses fatores também podem promover formação de uma cicatriz hipertrófica nas áreas de 

máxima tensão ou áreas de deiscência deixadas para cicatrizar por segunda intenção 

(DOILLON et a l,  1985; DIEGELMANN et al., 1979).

Um corpo estranho dentro de uma ferida propicia uma superfície apropriada para 

ativação da via do complemento com a subseqüente acumulação excessiva de células 

inflamatórias. Assim como na infecção da ferida, essa resposta inflamatória exagerada é 

prejudicial aos estágios subseqüentes da cicatrização. Feridas contendo material estranho são 

caracterizadas por um pH e uma pressão de oxigênio abaixo do normal. Assim como na 

infecção da ferida, a relativa hipóxia e acidificação prejudicam as células e atrapalham o 

reparo normal. Também há uma evidência que sugere que níveis baixos de oxigênio podem 

promover uma síntese excessiva de colágeno e proteoglicanas, estimular a proliferação 

celular, aumentando o risco de cicatrizes hipertróficas (KISCHER et al., 1982). Na análise 

realizada das lâminas equivalentes ao quinto dia do pós-operatório dos camundongos 

constatou-se que houve reação de corpo estranho com inflamação persistente no grupo I que 

recebeu como material de sutura fio não-reabsorvível, justificando o fato de haver mais
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linfócitos no grupo tratado que recebeu fio de sutura não-reabsorvível se comparado com o 

que recebeu fio de sutura reabsorvível, com cinco dias.

Os efeitos de medicações sistêmicas e cicatrização de feridas são complexos e 

controversos. Estudos feitos em animais sugerem que algumas drogas podem interferir em 

fases específicas da cicatrização de feridas e diminuir a força das feridas (FERGUSON, 

1982). Infelizmente, estudos clínicos controlados em seres humanos são inespecíficos. Na 

prática médica, muitos desses agentes não produzem clinicamente efeitos adversos noticiados 

no reparo de feridas (DIEGELMANN et al., 1979). Exceções incluem anticoagulantes, 

glicocorticóides e agentes antineoplásicos. Anticoagulantes promovem sangramentos e 

formação de hematomas. Corticosteróides inibem muitos dos aspectos da cicatrização; eles 

diminuem a inflamação, a síntese de proteínas e colágeno, e a proliferação epidérmica; 

também interferem nos mecanismos de defesa do hospedeiro e promovem o catabolismo do 

colágeno (FERGUSON, 1982).

Quando estamos falando de feridas em tronco e extremidades, a cicatrização é 

geralmente prolongada. Em geral, ferimentos em extremidades cicatrizam mais lentamente 

que na cabeça e no pescoço. As razões pelos diferentes graus de cicatrização são incertas, mas 

aparentemente há uma fase de inflamação prolongada no tronco e extremidades.

Durante a fase proliferativa do processo de cicatrização, a angiogênese é 

proeminente e a granulação do tecido é formada como uma matriz para a reepitelização. É 

comum que numa ferida aberta o excesso de granulação tecidual produzido se estenda sobre a 

superficie da pele e até mesmo se torne pedunculado. A granulação exuberante impede o 

processo cicatricial normal, mas pode ser uma resposta não específica da pele à reação de 

corpo estranho, assim como a material de sutura.

Cicatrizes hipertróficas e quelóides são cicatrizes com espessuras anormais que 

oferecem dor e prurido. Com o tempo, quelóides crescem em torno das margens da ferida 

original, onde as cicatrizes hipertróficas permanecem confinadas e geralmente vão aplanando 

com o tempo. Locais comuns para essas lesões são a porção superior do tronco, a nuca e as 

extremidades proximais. Fatores predisponentes à formação dessas cicatrizes incluem raça 

(negros e orientais têm mais risco), hereditariedade, excessiva tensão da cicatriz, dano 

dérmico excessivo, infecções de feridas ou reações de corpo estranho (DIEGELMANN et al.,

1979). A patogênese do quelóide e da cicatriz hipertrófica ainda é especulativa a despeito das 

pesquisas e estudos extensivos. Presumivelmente, há uma aberração no equilíbrio existente
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entre a síntese normal e a degradação dos componentes da matriz extracelular nessas 

cicatrizes. Evidências sugerem que apesar do conteúdo normal do colágeno ser similar na 

cicatriz hipertrófica e na pele normal, a quantidade de colágeno sintetizada por célula é 

aumentada na cicatriz hipertrófica e no quelóide (DIEGELMANN et a/., 1979). Além disso, 

há um aumento da concentração de proteoglicanas dessas cicatrizes, podendo contribuir para 

um acúmulo de água e tumescência dessas lesões. Corticosteróides aparentemente diminuem 

o volume das cicatrizes hipertróficas e dos quelóides, inibindo seletivamente a síntese do 

colágeno e glicosaminoglicanas. Corticosteróides podem interferir nessa interação e promover 

a degradação do colágeno (SAVAGE; SWANN, 1985). As cicatrizes hipertróficas e

queloidianas são bastante freqüentes e são constituídas por neoplasias benignas do tecido 

cicatricial, decorrentes de uma proliferação do tecido de granulação na fase produtiva ou 

assimilativa. O quelóide difere da cicatriz hipertrófica por ultrapassar os limites dos tecidos 

normais e pela presença de fibras colágenas hialinizadas (WEN et a/., 2002).

Microscopicamente os dois casos são semelhantes: as fibras colágenas são irregulares,

grossas, e formam feixes distribuídos ao acaso, contendo capilares e fibroblastos em maior 

número do que uma cicatriz normal (CLARCK, 2002).

Fatores de crescimento, citocinas, MMPs e TIMPs têm um efeito significativo na 

remodelação da cicatrização de feridas e formação de cicatrizes. Quando há uma aberração 

das pausas e balanços desse sistema, a cicatriz tende a crescer de maneira exagerada, gerando 

uma cicatriz hipertrófica ou quelóide (DIEGELMANN et a/., 1979).

Após uma injúria, a cicatrização é essencial para recuperar a integridade do 

organismo. Esse é um processo complexo onde ocorre uma cascata de eventos. O óxido 

nítrico (NO) é sintetisado na primeira fase de cura por células inflamatórias, principalmente 

macrófagos. Entretanto, muitas células participam na síntese de NO durante a fase

proliferativa após o ferimento. O NO regula de forma diferente a formação de colágeno, a 

proliferação celular e a contração do ferimento em modelos animas de cicatrização, mas o 

mecanismo exato de ação do NO é ainda desconhecido. Estudos in vitro de fibroblastos 

derivados de quelóides e cicatrizes hipertróficas demonstraram baixa expressão de NO 

estimulando uma maior proliferação de células, sendo responsável pela característica de 

celularidade alta dessas desordens. In vivo, a proliferação de queratinócitos e a reepitelização 

do ferimento são dependentes de NO. Vinte e cinco por cento do atraso na alta de pacientes
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em hospitais pode ser atribuído à falha no tratamento de ferida (WITTE; BARBUL, 2002; 

OLIVEIRA et a l,  2005).

Dentre as possíveis razões que justifiquem estes resultados no quinto dia está a de 

que o medicamento Canova aumentou a ativação dos macrófagos estimulando a produção de 

óxido nítrico evidenciando um processo de ativação celular, reduzindo a inflamação. Uma vez 

que os camundongos controles não receberam medicamento Canova, não houve aumento de 

NO, e este em pequena quantidade, estimulou a celularização, aumentando o número de 

fibroblastos, aumentando a formação de quelóide.

O grupo I foi o primeiro a ser operado, iniciando com os camundongos controles, 

sendo que alguns deles tiveram suas incisões mais profundas e amplas, gerando mais 

hemorragia e conseqüentemente mais coágulo na análise das lâminas equivalentes à 24h da 

incisão e sutura.

Como a inflamação foi maior no grupo I, em função do tipo de fio, verificou-se mais 

linfócitos nos tratados do grupo I do que do grupo II.

Como a inflamação foi menor nos camundongos tratados de ambos os grupos, houve 

menos formação de vasos, com menor circulação, acarretando em menos edema e 

vermelhidão no local da incisão, por ter menor quantidade de hemácea.
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8 CONCLUSÕES

Baseado nos resultados do presente experimento, parece-nos lícito concluir que:

1. O medicamento Canova reduziu a inflamação ao redor da incisão diminuindo a 

hipercelularidade, permitindo uma cicatrização adequada;

2. Com relação ao tipo de fio, a inflamação foi menor no grupo II onde o fio de sutura 

reabsorvível foi empregado.
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APÊNDICE 1- UNIDADES DE PESO E MEDIDA UTILIZADAS

NOME SÍMBOLO GRANDEZA
Centrímetro cm comprimento
Milímetro mm comprimento
Grama g peso
Mililitro ml volume
Hora h tempo
Minuto min tempo
Segundo s tempo
Porcento % quantidade
Micrograma por litro ^g/l peso
Grau Celsius °C temperatura
Potencial de hidrogênio iônico pH grau de acidez
Micrômetro espessura
Nanômetro nm espessura



ANEXO 1- COLORAÇÃO DE HEMATOXILINA-EOSINA 

Preparo dos corantes:

a) Hematoxilina de Harris: 0,5g de hematoxilina, 5ml de álcool absoluto, 10g de alúmen de 

potássio e 0,25g de óxido vermelho de mercúrio, 100ml de água destilada. Modo de preparo: 

dissolver a hematoxilina no álcool, e o alúmen na água quente, misturar as duas soluções e 

levar para ebulição. Após remover do fogo juntar o óxido de mercúrio e levar novamente ao 

fogo, até ficar de cor vermelha, e então manter por mais 1 min. Promover, então, o 

resfriamento rápido em geladeira ou água fria.

b) Eosina: 0,5g de eosina Y (amarela hidrossolúvel), 10 ml de água destilada, 90ml de álcool 

a 95% e 1 gota de ácido acético. Modo de preparo: dissolver a eosina em água destilada e 

então juntar o álcool. Pingar o ácido acético.

c) Diferenciador: 5 gotas de ácido clorídrico em 100ml de álcool a 95%.

Seqüência da coloração:

a) desparafinizar, alcoolizar e hidratar;

b) hematoxilina durante 10min;

c) lavar em água corrente até notar coloração azul nos cortes;

d) diferenciar rapidamente na solução álcool-ácido;

e) lavar em água corrente por 5 a 10min;

f) lavar rapidamente em álcool a 95%;

g) eosina por 1 a 2min;

h) diferenciar em álcool a 95%;

i) desidratar, diafanizar e montar;

j) montagem das lâminas com lamínula 24.X50. e com bálsamo do Canadá.
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ANEXO 2- COLORAÇÃO DE TRICÔMIO DE MASSON

Soluções:

a) Hematoxilina de Regaud;

b) Mistura de Ponceau: 1g de ponceau de xilidina, 1g de fuccina ácida, 1g de escarlate de 

Biebrich, 3ml de ácido acético glacial, 97ml de água destilada e para o emprego diluir 1:10 

em água acética a 1 %;

c) Ácido fosfomolíbdico: 1g de ácido fosfomolíbdico e 100ml de água destilada;

d) Azul de anilina: 2g de azul de anilina hidrossolúvel, 1ml de ácido acético glacial e 100ml 

de água destilada;

e) Fast green: 2g de fast green, 1ml de ácido acético glacial e 100ml de água destilada.

Preparo: levar a água em ebulição e juntar o azul de anilina. Retirar do fogo e 

adicionar o ácido acético. Tampar o frasco com uma mecha de algodão. Deixar esfriar e 

filtrar.

Seqüência da coloração:

a) desparafinizar, alcoolizar e hidratar;

b) alúmen de ferro a 5% por 30min a quente ou 12h a frio;

c) lavar rapidamente em água destilada;

d) hematoxilina de Regaurd por 30min a quente;

e) lavar em água destilada;

f) lavar rapidamente em álcool a 95%;

g) diferenciar no ácido pícrico;

h) misturar Ponceau por 30min;

i) lavar rapidamente em água acetificada a 1 %; 

j) ácido fosfomolíbdico a 1% por 10 a 30 min; 

k) lavar em água destilada;

l) azul de anilina ou fast green por 5 a 10 min; 

m) lavar em água acetificada a 1%; 

n) desidratar, diafanizar e montar.
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ANEXO 3- MÉTODO DE GOMORI PARA FIBRAS RETICULARES

Soluções:

a) Solução Argêntica de Gomori;

b) Hidróxido de Potássio a 10 %: 5 ml;

c) Nitrato de Prata a 10 %: 20 ml.

Forma-se um precipitado escuro. Juntar amoníaco gota a gota e ir agitando até a 

dissolução completa do precipitado. Adicionar nitrato de prata a 10 % gota a gota até formar 

novamente um precipitado que deixe a solução turva. Diluir a solução com igual volume de 

água destilada.

Seqüência da impregnação:

a) desparafinizar, alcoolizar e hidratar;

b) lavar em água destilada;

c) permanganato de potássio a 0,5 % por 2min;

d) lavar em água destilada;

e) ácido oxálico a 5 % até a descoloração dos cortes;

f) lavar em água corrente;

g) alúmen de ferro a 2 % por 1 a 2min;

h) lavar em água corrente;

i) lavar em água destilada;

j) solução argêntica de Gomori por 1 a 2min a frio;

k) lavar em água destilada;

l) reduzir no formol a 10 % por 3min;

m) lavar em água destilada;

n) cloreto de ouro a 0,2 % até a viragem;

o) hipossulfito de sódio a 5 % por 2min;

p) lavar em água corrente;

q) coloração de fundo;

r) desidratar, diafanizar e montar.


