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REAÇÃO TECIDUAL INDUZIDAPELOS FIOS DE QUITOSANA E NÁILON EM 

RATAS (Rattusnorvegicus) 

 

 

 

GODEIRO, J.R.G. Reação tecidual induzidapelos fios de quitosana e náilon em ratas 

(Rattusnorvegicus).2013. 80f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade 

Federal Ruraldo Semi-Árido (UFERSA), Mossoró-RN, 2013. 

 

RESUMO: A quitosana é um biopolímero natural que possuidiversasaplicações estruturais 

que possibilitam modificações mecânicas para gerar novas propriedades, funções e 

aplicaçõesespecialmente na área biomédica.O presente estudo objetivou avaliar a reação 

tecidual induzida pelos fios de quitosana e de náilon suturados na pele e implantados no 

tecido subcutâneo, após o 7º, 14º e 28º dia pós-operatório, e observar a capacidade de 

remoção do fio pela degradação após aplicação do spray Suture RemovalQiGel
®
. Foram 

utilizadas 35 ratas distribuídas em dois grupos sendo G1 (quitosana), com 20 animais, e G2 

(náilon), com 15 animais, em três períodos de observação. Os cinco animais a mais do G1 

foram utilizados para comparar a retirada dos fios. Foram realizadas avaliações clínica, 

macroscópica, tensiométrica e histológica. Os resultados mostraram que o spray (Suture 

RemovalQiGel
®
) apresentou qualidades que contribuem com a retirada dos fios, quando 

comparado a retirada manual. Na avaliação tensiométrica dos fios, o náilon foi mais 

resistente, enquanto que na tensão da pele não houve diferença nos períodos de observação 

analisados.Na avaliação histológica da pele, não houve diferença na quantificação de 

fibroblastos e colágeno em ambos os grupos e períodos analisados. 

 

 

Palavras chave: Cicatrização, fio de quitosana, tensiometria.  
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GODEIRO, J.R.G.Induced tissue reaction between chitosan and nylon based sutures in 

rats (Rattusnorvegicus).80f. 2013.Dissertation (Master’s degree in animal science) – 

Universidade Federal Rural doSemi-Árido (UFERSA), Mossoró-RN, 2013. 

 

ABSTRACT:Chitosan is a natural biopolymer that has large portfolio of structural 

applications with potential mechanical modifications to generate new properties, functions 

and specially applications in the biomedical field. This work evaluates the induced tissue 

reaction between chitosan and nylon sutures used on the skin and subcutaneously, after the 

7
th

, 14
th

 and 28
th

 post-operative day. It was also observed the ability to remove the suture by 

degradation after application of the suture removal spray QiGel®. Thirty five rats were 

distributed in 2 groups, namely G1 (chitosan), with 20 rats, and G2 (nylon), with 15 ratsin 3 

periods of observation. The G1 group had 5 extra rats for the removal test with the spray. The 

following evaluations were performed: clinical, macroscopic, tension force and histology. The 

results led us to conclude that the chitosan based sutures showed qualities contribute 

concerning removal with the Suture Removal QiGel® when compared with manual removal. 

The tension force evaluation showed that nylon is stronger than chitosan; however there was 

no difference on the sutured skin in the observed periods. The skin histology showed no 

difference on the quantification of fibroblast and collagen in both groups in the different 

observation periods. 

 

 

Key words:wealing, wire chitosan ,tensiometry.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os fios cirúrgicos constituem corpos estranhos ao organismo desencadeando uma 

reação tecidual no organismo receptor. A intensidade da reação depende da natureza do fio 

implantado, da quantidade ou área de superfície da sutura, do tipo e da localização do tecido 

envolvido na sutura, do comprimento da implantação e da técnica de colocação da sutura. 

Dentre os fios cirúrgicos que induzem à mínima reação inflamatória aos tecidos, está o náilon 

(SMEAK, 1996).O náilon é um material sintético, monofilamentar derivado de poliamidas 

que se caracteriza pela elasticidade devido a sua resistência mecânica. É frequentemente 

utilizado para a síntese da pele e produz baixa reatividade tecidual (HENDLER, 2000). 

Nas últimas duas décadas, a importância da quitosana pela sua funcionalidade nas 

aplicações tecnológicas e biomédicas tem crescido significativamente em função de ser uma 

fonte renovável e biodegradável (AJUN et al., 2009). 

A quitosana é um biopolímero hidrofílico obtido a partir da quitina (termo derivado da 

palavra grega Khitón, que significa carapaça, casca ou caixa de revestimento), e que designa 

um polissacarídeo abundante na natureza, perdendo apenas para a celulose em quantidade 

produzida anualmente (SENEL; McCLURE, 2004).  É um produto natural, de baixo custo, de 

grande importância econômica e ambiental. Possui em sua constituição um biomaterial 

composto por unidades D-glicosamina, derivado da quitina, que vem sendo usado em filmes e 

membranas poliméricas biodegradáveis no tratamento de ferimentos na pele, na córnea e no 

tecido nervoso, verificando-se atividade: cicatrizante, angiogênica, antimicrobiana, 

coagulante, hemostática e analgésica (PINEDO et al., 2001; SILVA et al., 2006; COSTA et 

al., 2006; PARK et al., 2003; SENEL et al., 2000). 

Atualmente, a quitosana é produzida em grande escala em vários países e, devido à 

facilidade de se obter o polímero em várias formas físicas diferentes, muitas aplicações 

industriais têm surgido (PRASHANTH; THARANATHAN, 2007). Dentre algumas destas 

aplicações podemos citar sua utilização na agricultura, no tratamento de água, na indústria 

alimentícia, na indústria de cosméticos e biofarmacêutica (RINAUDO; DOMARD, 1989). 

Existem ainda trabalhos mais relevantes que utilizaram quitosana como veículo para fármacos 

a fim de proporcionar melhor biodisponibidade e conforto aos pacientes, nos antibióticos 

ofloxacino (DI COLO et al.,2004), tobramicina e ofloxacino (FELT et al.,2001), ciclosporina 
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A (CAMPOS et al.,2001) e anti-inflamatório diclofenaco de sódio (REMUNAN-LOPEZ et 

al.,1998).  A estrutura química da quitosana reforça a indicação do uso deste biopolímero 

quanto a sua atividade cicatrizante e reparadora, pois a quitosana é capaz de aumentar as 

funções de células inflamatórias como os leucócitos polimorfonucleares e macrófagos, 

promovendo organização celular e atuando no reparo de feridas amplas (UENO et al., 2001). 

Godeiro (2010) observou que o fio de quitosana utilizado nas suturas do peritônio de 

ratos apresentou menor reação tecidual, com menor infiltrado inflamatório, menor presença de 

fibroblasto e menor deposição de colágeno quando comparado ao fio de nylon. 

Apesar de todos os avanços tecnológicos na tentativa de se obter um fio resistente e 

que cause uma mínima reação tecidual em procedimentos cirúrgicos, comoapele, não há 

consenso de um material que possa ser considerado ideal. Diante dessa necessidade em se 

obter um fio capaz de promover uma melhor resposta cicatricial sem reação tecidual, o fio a 

base de quitosana abre perspectivas no sentido de proporcionar alternativas eficazes que 

possam incrementar o processo de reparação tecidual na Terapêutica veterinária.  Dessa 

forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a reação tecidual induzida pelos fios de 

quitosana e de nylon suturados na pele e implantados no tecido subcutâneo, após o 7º, 14º e 

28º dia pós-operatório, e observar a capacidade de remoção do fio pela absorção após 

aplicação do Suture RemovalQiGel
®
. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

Avaliar a reação tecidual induzida pelos fios de quitosana e de náilon suturados na 

pele e implantados no tecido subcutâneo, nos períodos de observação (PO) distribuídos aos 

sete (PO7), quatorze (PO14) e vinte e oito 28° (PO28) dias pós-operatório. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

a) Comparar a eficiência da remoção do fio de quitosana na pele pelo método tradicional 

em relação ao método utilizando um spray com solução aquosa de pH 5,0 (Suture 

RemovalQiGel
®
) e verificar presença ou ausência de reação de corpo estranho ao 

redor do fio de quitosana interno que não foi degradado; 

 

b) Avaliar a evolução clínica da ferida cirúrgica e macroscópica do fio implantado no 

tecido subcutâneo; 

 

c) Avaliar a força mecânica da cicatriz e dos fios implantados no tecido subcutâneo no 

decorrer do tempo; 

 

d) Avaliar a evolução do processo cicatricial na epiderme sob o ponto de vistaclinico, 

macroscópico e histológico (fibroblastos e colágeno). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 CICATRIZAÇÃO 

 

 

Após um ferimento, inicia-se uma sequencia de eventos biológicos, dinâmicos e 

complexos, que visam promover o reparo da lesão. Neste sentido, a perda tecidual 

desencadeia o processo de cicatrização, a partir do qual o fisiologismo volta-se 

completamente para o reparo de um evento danoso ao organismo (CASTELO BRANCO 

NETO et al., 2006). 

A perda tecidual pode atingir a derme completa ou incompletamente, ou mesmo 

atingir todo o órgão, chegando ao tecido celular subcutâneo (SC), o que define o tipo de ferida 

(MANDELBAUM et al., 2003). 

Nas feridas de espessura parcial (derme incompleta), a reparação faz-se pela 

reepitelização dos anexos epiteliais ou epitélio derivado da pele adjacente não acometida. No 

resultado final tem-se uma cicatriz praticamente imperceptível.Já as feridas de espessura total 

(derme completa ou estendido ao tecido celular subcutâneo) necessitam da formação de um 

novo tecido, o tecido de granulação. Nesse caso, a cicatriz é perceptível e, muitas vezes 

pronunciada (FAZIO et al., 2000). 

O processo de cicatrização de feridas é dividido classicamente em três fases: 

inflamatória,proliferativa e de maturação ou remodelagem (TIAGO, 1997; CANDIDO, 2001; 

HESS, 2002; JENSEN;STEINBERG, 2002), como pode ser observado na figura 1. 

Entretanto, não se sabe ao certo onde se termina uma fase e inicia-se a outra havendo uma 

sobreposição de fases, que permitem assim o sucesso da cicatrização. 

Uma compreensão básica das fases de cicatrização de feridas permite ao Médico 

Veterinário ter a ideia do tempo que uma ferida vai demorar a cicatrizar e, assim, tomar as 

melhores decisões (GARZOTTO, 2009). 

A fase inflamatória representa cerca de 10% do processo de cicatrização (JENSEN; 

STEINBERG, 2002), e dura em média de três a cinco dias (TIAGO, 1997; HESS, 

2002).Caracteriza-se por ocorrer inicialmente uma vasoconstrição e hemostasia transitórias, 

seguidas por uma vasodilatação com extravasamento de plasma e células, que constituem o 
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exsudato inflamatório (THOMAZ et al., 1996; TIAGO, 1997; HESS, 2002; JENSEN; 

STEINBERG, 2002). 

A fase proliferativa corresponde a aproximadamente 20% do processo de cicatrização, 

iniciando-se no terceiro ou quarto dia e estendendo-se até o 21° dia. Caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de novos vasos sanguíneos, proliferação de fibroblastos, síntese e deposição 

de colágeno, que constituem o tecido de granulação. Nesta fase ocorre também o fenômeno de 

contração e reepitelização da ferida (TIAGO, 1997; JENSEN; STEINBERG, 2002). 

Por último, a fase de remodelagem ou maturação, que inclui 70% do processo de 

cicatrização, durante o período de 21 dias até um ano ou mais após a lesão (TIAGO, 1997; 

HESS, 2002; JANSEN; STEINBERG, 2002). Caracterizada pela redução do número de 

fibroblastos; maturação e reorganização das fibras colágenas com aumento da força de tensão; 

trombose e degeneração dos vasos sanguíneos neoformados, formando uma cicatriz fibrosa 

esbranquiçada (THOMAZ et al. 1996; TIAGO 1997). 

 

Figura 1 – Fases da cicatrização, tipos celulares predominantes e resposta vascular. 

 
Fonte: MATHES (2006). 

 

3.1.1 Fase inflamatória 

 

 

A inflamação (L. inflammare, pôr fogo) é uma série complexa de alterações vasculares 

que se desenvolvem em resposta à injúria (CHEVILLE, 1994). Quando ocorre a lesão tecidual 
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causada por bactéria, trauma, substâncias químicas, calor ou qualquer outro fenômeno, 

múltiplas substâncias são liberadas pelo tecido lesado. O conjunto total das mudanças 

teciduais é denominado de inflamação (GUYTON; HALL, 1997). 

Celsus, um filósofo romano e contemporâneo de Cristo, enunciou quatrosinais 

cardeais que são observados macroscopicamente na inflamação aguda, orubor, o tumor, o 

calor e a dor, aos quais foi posteriormente incorporado um quinto fator, que corresponde à 

perda da função (CHEVILLE, 1994). 

O processo inflamatório agudo caracteriza-se pela curta duração e apresenta os sinais 

cardeais da inflamação; já o processo inflamatório crônico, além de perdurar por um período 

indeterminado, não apresenta padrão tão estereotipado, variando de acordo com os tipos de 

mediadores celulares e humorais envolvidos (TASAKA, 2002). 

Dentre os principais produtos teciduais liberados durante o processo inflamatório, 

podem ser citados a histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas (BOOTHE, 1989; 

ADAMS, 1992; GUYTON; HALL, 1997; FANTONI; MASTROCINQUE, 2002; TASAKA, 

2002; OLIVA 2004), produtos da reação do sistema complemento, coagulação sanguínea, 

múltiplas substâncias hormonais denominadas de linfoquinas, que são liberadas por linfócitos 

T, quando sensibilizados (BOOTHE, 1989). Várias dessas substâncias ativam intensamente o 

sistema de macrófagos e, dentro de poucas horas, esses começam a fagocitar o tecido lesado; 

às vezes, os macrófagos também lesam células ainda vivas (GUYTON; HALL, 1997). 

Os mediadores químicos inflamatórios mais estudados são os eicosanóides. O termo 

―eicosanóide‖ refere-se a lipídios insaturados liberados devido à cisão do ácido araquidônico 

(AA), a partir de enzimas específicas. Assim, uma injúria qualquer que danifique a membrana 

das diferentes células do organismo, será capaz de liberar frações de fosfolipídeos 

denominados ácidos araquidônicos, através da ação da fosfolipase A2 (PLA2) que, no estado 

não ativado, encontra-se na forma esterificada ligada à membrana celular (ADAMS, 1992; 

BOOTH, 1992; TASAKA, 2002). 

O ácido araquidônico, quando liberado, não tem ação inflamatória (ANDRADE, 1997; 

GUYTON; HALL, 1997; TASAKA, 2002).Entretanto, os produtos de sua degradação, 

formados através da ação das enzimas cicloxigenases (COX) e lipoxigenase (LOX), são 

mediadores químicos fundamentais para o desenvolvimento do processo inflamatório 

(TASAKA, 2002). 
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As cicloxigenases são enzimas que convertem o ácido araquidônico emendoperóxidos 

cíclicos instáveis os quais se transformam em prostaglandinas (PGs) (GUERRA et al.,2001), 

prostaciclinas (PGI2) e tromboxanos (TXs) (BOOTHE, 1989;ADAMS, 1992; BOOTH, 1992; 

ANDRADE, 1997; TASAKA, 2002), substânciasconhecidas globalmente com o nome de 

eicosanóides (FERIA, 1998; ISEL, 1998;OLIVERA, 2004). 

Os chamados eicosanóides são os agentes participantes dos diversos grausdos 

mecanismos patógenos da inflamação, da dor e da febre (FERIA, 1998). Porsua vez, as 

lipoxigenases dão origem aos leucotrienos (LTs); durante esseprocesso, as diferentes vias 

enzimáticas podem gerar radicais livres (BOOTHE,1989; TASAKA, 2002). 

A fase denominada celular ocorre concomitantemente com a fase vascular,devido 

alterações sanguíneas (BOOTH, 1992). De início verifica-se marginação deleucócitos no leito 

vascular e a passagem destes para o tecido através dediapedese. O tipo celular predominante 

nessa fase poderá ser de célulaspolimorfonucleares como: neutrófilos, eosinófilos e basófilos 

(ANDRADE, 1997). Amigração celular é constante, e durante as primeiras seis horas o 

predomíniocelular é dos neutrófilos. A partir das 12 horas, os macrófagos são numerosos ese 

igualam com os neutrófilos, por volta das 24 horas começam a aparecer, nalesão, os 

linfócitos. A migração de células ocorre primariamente das vênulas,imediatamente após o 

início das alterações vasculares (COELHO, 2002). 

Sabe-se que os corticoides endógenos estabilizam as membranas doslisossomos e são 

inibidores potentes dos grânulos dos neutrófilos, da digestãointracelular e da quimiotaxia. 

Assim, dessa forma, reduzem a aderência doneutrófilo, bloqueando sua habilidade de aderir-

se ao endotélio e de migrar parao tecido na tentativa de inibição da reação inflamatória 

(CHEVILLE, 1994). 

No trauma e na infecção não parece lógico antagonizar a inflamação, componente 

indispensável à reparação tecidual. Embora essa seja uma resposta orgânica a uma agressão, a 

inflamação pode tornar-se indesejável quando muito intensa, e o paciente se beneficiará com 

o uso de anti-inflamatórios para seu controle (BOVILL, 1997). 

Dependendo do trauma, não há condições do próprio organismo controlar a reação 

inflamatória, a dor e a febre, sendo que, nessas situações há necessidadedo uso de fármacos 

anti-inflamatórias (KHURSHEED, 1999).Observa-se uma boa resposta clínica a esses 

medicamentos em situaçõesdolorosas e inflamatórias, em fraturas, lesões pós-traumáticasde 

tecidos moles e dores musculares em geral (BOVILL, 1997). 
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A fase inflamatória representa a primeira fase de qualquer processo de cicatrização, e 

caracteriza-se pela participação ativa de inúmeras células e fatores do sistema imunológico 

(MATHES; HENTZ, 2006). Ela pode ser didaticamente subdividida em resposta vascular e 

celular. O sangramento ocorre imediatamente após a lesão tecidual, o primeiro evento do 

processo de cicatrização é a hemostasia, a qual se faz por agregação plaquetária, ativação da 

cascata de coagulação e formação da rede de fibrina (KIRSNER; EAGLSTEIN, 1993; 

SINGER; CLARK, 1999). Além do controle do sangramento, o coágulo sanguíneo formado 

constitui suporte para a intensa migração celular local (figura 2). As plaquetas são as 

primeiras células a apresentarem-se no sítio da lesão e, além da propriedade hemostática, 

secretam vários mediadores envolvidos na cicatrização (SZPADERSKA et al., 2003). O fator 

de crescimento derivado das plaquetas (PDGF), dentre outras funções, atrai e ativa 

macrófagos e fibroblastos no sítio da lesão. Inúmeros mediadores vasoativos e fatores 

quimiotáxicos também são produzidos pela cascata da coagulação, pela ativação do sistema 

complemento e por células do parênquima lesado, recrutando também inúmeras células 

inflamatórias para a ferida (LI et al., 2007). Porém, Nurdenet al.(2008) cogitaram a hipótese 

de que as plaquetas não teriam tanta influência na quimiotaxia de neutrófilos. 

 

Figura 2 – Indução da hemostasia pela degranulação plaquetária e exposição de agentes 

trombogênicos, imediatamente após o trauma. 

 
Fonte: MATHES (2006). 
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A resposta celular na fase inflamatória é caracterizada principalmente pelo influxo de 

leucócitos na área da lesão. Nas primeiras 24 horas, os neutrófilos constituem as células 

predominantes na ferida (Figura 3). Eles caracterizam a primeira linha de defesa celular, 

eliminando partículas estranhas e destruindo microrganismos por fagocitose e pela liberação 

de enzimas (MARTIN; LEIBOVICH, 2005). Posteriormente, o número de neutrófilos diminui 

e o de monócitos e macrófagos predominam (LI et al., 2007). Entretanto, a diminuição do 

número de neutrófilos na ferida não parece afetar a quantidade de macrófagos posteriormente 

(DOVI et al., 2003). Além disso, os mastócitos têm importante papel no recrutamento de 

neutrófilos nas feridas agudas, mas estudos experimentais mostram que, na sua ausência 

ocorre diminuição do recrutamento de neutrófilos, porém o número de macrófagos permanece 

inalterado (EGOZI et al., 2003; WELLER et al., 2006). 

 

Figura 3 – Influxo de neutrófilos na ferida, nas primeiras 24 horas. 

 
Fonte: MATHES (2006).  

 

Os macrófagos têm papel fundamental no término do desbridamento iniciado pelos 

neutrófilos e sua maior contribuição é a secreção de citocinas e fatores de crescimento, além 

de contribuírem para a angiogênese, fibroplasia e síntese de matriz extracelular 
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(BROUGHTON et al., 2006b), fundamentais na transição para a fase proliferativa.Os 

neutrófilos e monócitos são recrutados por fatores quimiotáxicos liberados durante a fase de 

hemostasia (calicreína, fibrinopeptídeos derivados do fibrinogênio e produtos de degradação 

da fibrina) e pelos mastócitos (fator de necrose tumoral, histamina, proteases, leucotrienos e 

interleucinas) (NOLI; MIOLO, 2001). Fatores de crescimento como PDGF e fator de 

crescimento transformador β (TGF-β) também são potentes fatores quimiotáxicos para 

leucócitos. Os receptores de integrina encontrados na superfície das células aumentam a 

interação célula-matriz extracelular e, por conseguinte, potencializam sua função fagocitária 

(GILMAN et al., 2002). 

Além desses fatores quimiotáxicos, os monócitos são atraídos para o sítio da lesão por 

substâncias monócito-específicas, a exemplo da proteína quimioatrativa de monócitos 1 

(KUNKEL et al., 1991) e a proteína inflamatória de macrófagos 1 (SHERRY et al., 1988). 

Produtos de degradação da matriz extracelular, fibronectina e trombina, também são 

quimiotáxicas para os monócitos (POSTLETHWAITE, KANG, 1976). Ao migrarem para a 

ferida, os monócitos transformam-se em macrófagos ativos, constituindo então as células 

predominantes na fase inflamatória.  

Os macrófagos são considerados as células regulatórias mais importantes do processo 

cicatricial (Figura 4).Animais com depleção de macrófagos demonstram deficiência na 

reparação tecidual (LEIBOVICH; ROSS, 1975). Por meio dos receptores de integrina, os 

macrófagos ligam-se a proteínas específicas da matriz extracelular, o que estimula a 

fagocitose de microrganismos e de fragmentos da matriz (GILMAN et al., 2002). Eles 

também produzem uma série de fatores de crescimento, incluindo PDGF, fator de crescimento 

fibroblástico, fator de crescimento endotelial, TGF-β, TGF-α e o fator de crescimento 

semelhante à insulina 1 (IGF-1) (KIRSNER et al., 1993). Essas substâncias são importantes 

indutoras da migração e proliferação celular, da angiogênese, e da formação da matriz 

extracelular. Desta forma os macrófagos parecem exercer função singular na transição 

inflamação-reparo (SINGER; CLARK, 1999). 
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Figura 4 – Predominância de macrófagos na ferida nos 2 a 3 primeiros dias.  

 
Fonte: MATHES (2006). 
 

Inúmeras substâncias químicas agonistas e antagonistas da inflamação estão 

envolvidas de forma harmônica no processo de cicatrização. Dentre os mediadores derivados 

dos mastócitos (histamina, serotonina, heparina e bradicinina), a histamina representa a 

principal substância liberada pelos grânulos, sendo responsável pela dilatação de arteríolas e 

aumento da permeabilidade das vênulas (NOLI; MIOLO, 2001).  

As prostaglandinas e leucotrienos são potentes substâncias biológicas derivadas do 

ácido araquidônico. São produzidas a partir de fosfolipídeos da membrana celular, por 

praticamente todas as células envolvidas na lesão. As prostaglandinas D2, E2 e F2α têm 

importante ação vasodilatadora, contribuindo para formação do edema local. A prostaglandina 

E2 também tem atividade quimiotáxica e parece agir em sinergia com outras substâncias 

inflamatórias como a bradicinina, sensibilizando neuroreceptores de dor, causando estados de 

hiperalgesia. Quanto aos leucotrienos, o LTB4 caracteriza um potente agente quimiotáxico, 

induzindo agregação de neutrófilos. Já o LTC4, LTD4 e LTE4 causam vasoconstrição e 

aumentam a permeabilidade vascular (SAPIRSTEIN; BONVENTRE, 2000).  

O sistema complemento, constituído por mais de 30 proteínas, representa outra grande 

classe de substâncias envolvidas no processo inflamatório. Inúmeros produtos resultantes da 
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ativação do sistema complemento estão envolvidos na estimulação da fagocitose por 

neutrófilos e macrófagos, na aglutinação e destruição de toxinas e microrganismos, e na 

ativação de outras células inflamatórias como mastócitos e basófilos, liberando inúmeras 

outras substâncias vasoativas (SCHMIDT, COLTEN, 2000).  

Os fatores de crescimento também desempenham papel fundamental no processo de 

reparo tecidual (BARRIENTOS et al., 2008).O PDGF é um importante e potente fator de 

crescimento, agindo principalmente no início da fase inflamatória como fator quimiotáxico 

para macrófagos (HOSGOOD, 1993) e neutrófilos (DEUEL et al., 1982), e como fator 

mitogênico para fibroblastos e células musculares lisas (KATZ et al., 1991). Muitos fatores de 

crescimento secretados por macrófagos influenciam a proliferação celular, angiogênese e 

síntese da matriz extracelular. O TGF-α exerce forte influência na migração de queratinócitos 

e reepitelização. O TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3 promovem forte estímulo na migração de 

fibroblastos e células endoteliais, bem como na deposição da matriz extracelular pelos 

fibroblastos durante a formação do tecido de granulação (LI et al., 2007). 

 

3.1.2 Fase proliferativa 

 

 

A fase de desbridamento ocorre quase simultaneamente com a fase inflamatória 

(GARZOTTO,2009). Durante a fase de desbridamento da cicatrização de feridas, forma-se 

um exsudadocomposto de leucócitos, tecidos mortos e fluido da ferida (FOSSUM, 2007). Os 

neutrófilossão os primeiros a surgir na ferida, aproximadamente 6 horas após a lesão, durante 

umperíodo de 2 a 3 dias. Eles fazem o desbridamento inicial, removendo os 

resíduosextracelulares através da liberação de enzimas e por fagocitose de 

microrganismos,minimizando assim o potencial de infecção (FOSSUM, 2007; GARZOTTO, 

2009; WILLIAMS, 2004). A extensão de ação dos neutrófilos depende da gravidade da ferida 

e do grau de contaminação pelo que a sua atuação é essencial no controle da infecção. Os 

macrófagosaparecem dentro da ferida em 24 a 48 horas após migração dos neutrófilos. A 

afluência demacrófagos tem um papel fundamental na ferida, na transição da fase de 

desbridamentopara a fase reparativa e cicatrização adequada. Os macrófagos são 

fundamentais para afagocitose, para o desbridamento da lesão, para a regulação da síntese da 

matriz e para a angiogênese. A fagocitose e o desbridamento da ferida ocorrem por libertação 
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de radicaislivres de oxigênio, óxido nítrico e colagenases. A atuação dos neutrófilos e 

macrófagosem simultâneo conduz ao ambiente ideal para iniciar a fase reparativa da 

cicatrização deferidas (WILLIAMS, 2004). 

A fase proliferativa é constituída por quatro etapas fundamentais: epitelização, 

angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Esta fase tem início 

ao redor do 4º dia após a lesão e se estende aproximadamente até o término da segunda 

semana. A epitelização ocorre precocemente. Se a membrana basal estiver intacta, as células 

epiteliais migram em direção superior, e as camadas normais da epiderme são restauradas em 

três dias. Se a membrana basal for lesada, as células epiteliais das bordas da ferida começam a 

proliferar na tentativa de restabelecer a barreira protetora (LAWRENCE; DIEGELMANN, 

1994). 

A angiogênese é estimulada pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), e é 

caracterizada pela migração de células endoteliais e formação de capilares, essencial para a 

cicatrização adequada. 

A parte final da fase proliferativa é a formação de tecido de granulação. Os 

fibroblastos e as células endoteliais são as principais células da fase proliferativa. Os 

fibroblastos dos tecidos vizinhos migram para a ferida, porém precisam ser ativados para sair 

de seu estado de quiescência. O fator de crescimento mais importante na proliferação e 

ativação dos fibroblastos é o PDGF (BROUGHTON et al., 2006). Em seguida é liberado o 

TGF-β, que estimula os fibroblastos a produzirem colágeno tipo I e a transformarem-se em 

miofibroblastos, que promovem a contração da ferida. 

Entre os fatores de crescimento envolvidos no processocicatricial podem ser citados o 

PDGF, que induz a proliferaçãocelular, a quimiotaxia e a síntese matricial; o fatorepidérmico, 

que estimula a epitelização; o fator transformadoralfa, responsável pela angiogênese e pela 

epitelização;o fator fibroblástico, que estimula a proliferação celular eangiogênese e o fator 

transformador beta, responsável peloaumento da síntese matricial (WITTE; BARBUL, 1997) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Principais fatores de crescimento envolvidos noprocesso cicatricial. 

 
Legenda: TNF-α (fator de necrose tumoral alfa); TGF- α (fator de crescimento de 

transformação alfa); TGF-β (fator de crescimento de transformação beta); PDGF (fator de 

crescimento derivado das plaquetas); VEGF (fator de crescimento derivado do endotélio 

vascular); IL-1 (interleucina1). 

Adaptado de Broughtonet al. (2006). 

 

3.1.3 Fase de maturação ou remodelagem 

 

 

Esta é a última e mais longa fase do processo de cicatrização. Consiste na substituição 

gradual do colágeno imaturo (tipo III) da matriz extracelular, por colágeno maduro (tipo I), na 

redução do número de células inflamatórias e de vasos sanguíneos neoformados (WELCH et 

al., 1990). Sua duração depende de variáveis como idade, estado nutricional do indivíduo, 

local da ferida, tipo de lesão e duração do processo inflamatório e proliferativo 

(STADELMANN et al., 1998).  

Na derme humana normal, as fibras colágenas constituem aproximadamente 80% do 

peso dérmico seco e constituem a principal proteína estrutural, fornecendo suporte, resistência 

e rigidez à pele (BOOTH et al., 1980; UITTO et al., 1980). Na derme de indivíduos adultos 

saudáveis, as fibras tipo I constituem 80% do colágeno total, enquanto as fibras tipo III 

representam somente 10%. Durante as primeiras semanas do processo cicatricial em 

humanos; no entanto, o colágeno tipo III é o principal tipo de colágeno produzido pelos 
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fibroblastos. Começa a ser produzido após as primeiras 48 a 72 horas do trauma, atingindo o 

pico máximo de produção entre 5 e 7 dias. Assim, a quantidade total de colágeno aumenta 

progressivamente, atingindo seu máximo entre a segunda e terceira semana de cicatrização. 

Durante o período de 1 ano ou mais, a derme cicatrizada gradualmente reassume 

características prévias à lesão, constituindo-se basicamente de colágeno tipo I. Com um mês, 

a força tênsil readquire 40% do estado original e pode continuar aumentando por um ano, 

atingindo até 70% da resistência da pele normal (SINGER; CLARK, 1999;LI et al., 2007).  

Com o fechamento da ferida, o remodelamento gradual do colágeno se faz por 

degradação das fibras tipo III e produção de colágeno tipo I, o qual apresenta maior 

alinhamento e ligações cruzadas entre as fibrilas (EHRLICH, KRUMMEL, 1996). Isso é 

regido por um processo bastante controlado que envolve metaloproteinases secretadas por 

macrófagos, células epidérmicas, endoteliais e fibroblastos da matriz cicatricial (VISSE, 

NAGASE, 2003). Estas enzimas geralmente são indetectáveis ou encontradas em 

concentrações mínimas na pele normal, sendo então estimuladas durante o processo de 

cicatrização por citocinas, fatores de crescimento e pelo contato célula-matriz. Inibidores 

teciduais também exercem importante função na modulação da atividade dessas enzimas, 

sendo o equilíbrio entre ativação e inibição das metaloproteinases fundamental para o correto 

processo de reparo e remodelamento cicatricial (MADLENER et al., 1998; VISSE; 

NAGASE, 2003).  
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3.2 QUITINA E QUITOSANA 

 

 

3.2.1 Quitina 

 

 

A quitina (Figura 5) é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza depois da 

celulose, sendo o principal componente do exoesqueleto de crustáceos e insetos; sua presença 

ocorre também em nematóides e parede celular de fungos e leveduras (KUBOTA et al, 2000). 

Na natureza, a quitina é encontrada como um material esbranquiçado, duro e anelástico, com 

baixíssima solubilidade e reatividade química, sendo também não imunogênico 

(MUZZARELLI; ROCCHETTI, 1973). Partindo-se da matéria-prima bruta, após lavagem 

abundante, banhos ácidos retiram todo o conteúdo mineral das cascas, e banhos básicos 

promovem sua desproteinização, aliada a uma leve desacetilação (RAVI KUMAR, 2000). 

Dependendo da fonte, a quitina pode ser encontrada em duas formas cristalográficas 

diferentes, α e β, que pode ser diferenciada por ressonância magnética nuclear (RMN) e 

difração de raio-x. Existe uma terceira forma, γ, mas depois de uma análise detalhada, esta 

tem sido relatada como uma variante da família α (RINAUDO, 2006). 

A forma α é encontrada em crustáceos, insetos e fungos possuindo um arranjo de 

cadeias alternadas paralelas e antiparalelas e é a forma mais comum e mais estável frente a 

processos químicos. A forma β, ocorre em organismos como algas microscópicas e em lulas 

em que está associada a proteínas e possui um arranjo de cadeias paralelas. Comparada com a 

α-quitina, a forma β possui solubilidade em um maior número de solventes, maior reatividade 

em reações químicas (incluindo o processo de desacetilação) e maior intumescimento 

(WAHAB; ABDOU, 2010). 

Figura 5 – Fórmula química da quitina. 

 
Fonte: http://www.medovent.com/chitosan.php 2013 

 

http://www.medovent.com/chitosan.php
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3.2.2 Desacetilação – da quitina à quitosana 

 

 

Quitina e quitosana são copolímeros constituídos por unidades N-acetil-D-glicosamina 

e D-glicosamina em proporções variáveis, sendo que o primeiro tipo dessas unidades 

predomina no caso de quitina, enquanto quitosana é composta predominantemente, por 

unidades D-glicosamina (KUBOTA et al, 2000). 

A desacetilação da quitina leva à obtenção de quitosana, seu mais importante derivado, 

cuja estrutura primária é idêntica à da quitina a não ser pelo fato de que na quitosana 

predominam as unidades 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose. A completa desacetilação da 

quitina raramente é realizada, pois são necessárias muitas reações consecutivas, que também 

favorecem a sua progressiva despolimerização. O termo quitosana abrange o conjunto de 

copolímeros que contém ao menos 50-60% de unidades 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose. O 

grau médio de acetilação (GA) define a porcentagem de unidades 2-amino-2-desoxi-D-

glicopiranose presentes, em média, nas cadeias do polímero (CAMPANA FILHO et al., 

2007). 

A desacetilação da quitina pode ser realizada por processos químicos ou enzimáticos, 

porém esses últimos não são empregados em escala industrial, devido aos custos elevados de 

extração das desacetilases bem como de sua baixa produtividade. Nos processos químicos da 

desacetilação geralmente a quitina é suspensa em soluções aquosas concentradas de NaOH ou 

KOH (40 – 60%) por tempo variável (0,5 – 24h) e a temperaturas relativamente elevadas (50 

– 130°C). As características da quitosana obtida são determinadas pela concentração da 

solução alcalina e razão quitina/solução alcalina, tamanho das partículas de quitina, 

temperatura, tempo e atmosfera de reação (CAMPANA FILHO et al., 2007).  

A quitosana (Figura 6) é uma fibra natural solúvel, não digerível e não calórica e pode 

ser obtida, principalmente, a partir da quitina por meio da desacetilação com álcalis, podendo 

também ser facilmente encontrada no exoesqueleto de insetos, nas conchas de crustáceos e na 

parede celular de fungos (DALLAN, 2005; KHAN; PEH, 2003; WIEGAND; HIPLER, 2010). 

De acordo com o grau médio de acetilação (GA), parâmetro empregado para caracterizar o 

conteúdo médio de unidades N-acetil-D-glicosamina de quitina e quitosana, podem-se obter 

diversas quitosanas variando-se, assim, suas propriedades físico-químicas, como solubilidade, 

pKae viscosidade (SINGLA; CHAWLA, 2001). A literatura costuma aceitar materiais obtidos 
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a partir da quitina, com grau de desacetilação superior a 75% e solúveis em ácidos como o 

acético e o fórmico, como sendo quitosana (RAVI KUMAR, 2000). Geralmente, é difícil de 

obter quitosana com elevado grau de desacetilação, pois, à medida que este aumenta, a 

possibilidade de degradação do polímero também aumenta (LE DUNG et al, 1994). 

A quitosana possui semelhança, na sua estrutura química, com a celulose, porém, 

exibe propriedades diferenciadas devido à presença dos grupos amínicos. Pode ser encontrada 

naturalmente na parede dos fungos, especialmente nas espécies do gênero Mucor, porém a 

maior fonte disponível de quitosana é a síntese a partir da desacetilação da quitina (DAMIAN 

et al., 2005). 

 

Figura 6 – Fórmula química da quitosana. 

 
Fonte: http://www.medovent.com/chitosan.php 2013 

 

De acordo com Khor (2002), um aspecto importante na utilização de quitosana diz 

respeito à sua produção a partir da quitina. Esta deve ser realizada de forma adequada, de 

maneira que garanta, ao final do processo, a obtenção de quitosana com alto grau de pureza, 

sobretudo isenta de contaminantes, como proteínas, endotoxinas e metais tóxicos. Neste 

âmbito, é válido ressaltar que o polímero obtido deve ser caracterizado adequadamente quanto 

à massa molar, grau de acetilação e distribuição deste grupo ao longo da cadeia polimérica. 

Estas características podem influenciar na biodegradabilidade do mesmo, principalmente na 

acessibilidade enzimática, influenciando a hidrólise do polissacarídeo. 

 

3.2.3 Aplicações da quitosana 

 

 

Apesar de ter sido descoberta a mais de 70 anos, a quitosana tem sido mais bem 

avaliada nas últimas duas décadas sejam devido às novas tecnologias de equipamentos que 

propiciam sua industrialização em várias formas (fios, películas, nanopartículas e outros 

http://www.medovent.com/chitosan.php
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polímeros) quanto por suas características e possibilidades de aplicações.Pesquisadores ao 

redor do mundo vêm mostrando interesse em novos materiais, especialmente biopolímeros 

naturais, como a quitosana por apresentar inúmeras aplicações, principalmente, na área 

biomédica. Atualmente, a literatura é vasta em material sobre quitina e quitosana, podendo-se 

encontrar várias revisões que abordam diferentes aplicações destes polímeros e seus 

derivados. 

Depois da celulose, a quitosana é o polissacarídeo natural mais abundante encontrado 

na natureza. Sua biocompatibilidade e diversas outras características fazem deste biopolímero 

um dos mais investigados nos mais diversos campos da ciência (HEIN et al., 2008).A quitina 

e a quitosana tem sido amplamente utilizadas nos mais variados campos de trabalho, como 

por exemplo, no tratamento de água, agricultura, cosméticos, processamento alimentício e 

biomaterial em estudos farmacêuticos e biotecnológicos (AZEVEDO et al., 2007; GEORGE; 

ABRAHAM, 2006). Os curativos à base de quitosana podem ser manufaturados de várias 

formas, incluindo fibras, membranas, esponjas e géis (HEIN et al., 2008; MALAFAYA; 

SILVA; REIS, 2007; PAUL; SHARMA, 2004; SUZUKI; MIZUSHIMA, 1997; 

YUDANOVA; RESHETOV, 2006). 

Este biopolímero contém muitas funções biológicas. Como curativo pode-se citar 

propriedades de acelerar o processo de cicatrização de ulceras cutânea ao ativar macrófagos 

funcionais, aumentar o número de fibroblastos na área afetada, a diferenciação celular e 

reepitelização da pele (HEIN et al., 2008; PAUL; SHARMA, 2004; WANG; KHOR; LIM, 

2001). Destaca-se também a ação antimicrobiana, atuação nas junções epiteliais e na 

reorganização da histo-arquitetura celular (ALEMDAROGLU et al., 2006; CLASEN; 

WILHELMS; KULICKE, 2006; SUZUKI; MIZUSHIMA, 1997; PAUL; SHARMA, 2004). 

De acordo com estudos encontrados na literatura, percebe-se que este biopolímero 

torna-se viável à aplicação na cicatrização de feridas de pele. Dentre suas diversas 

características, destacam-se a capacidade de ser absorvida pelo organismo, atividade 

fungicida, antibacteriana e antitumoral, sendo esta última devido a propriedade de ativar 

macrófagos (HEIN et al., 2008; MALAFAYA; SILVA; REIS, 2007; RODRIGUES, 2008). 

Por ser um material hemostático, a quitosana auxilia no processo de coagulação 

natural e sua despolimerização libera, a partir de hidrólises, oligômeros de N-acetil-β-D-

glisosamina, um amino-açúcar comum ao organismo que entra na via metabólica inata para 

ser incorporado em glicoproteínas, responsável por uma rápida proliferação de fibroblastos e 
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uma deposição ordenada do colágeno (HEIN et al., 2008; PAUL; SHARMA, 2004; 

RODRIGUES, 2008). Os oligômeros oriundos da quitosana estimulam e modulam a síntese 

do ácido hialurônico natural, o qual tem papel importante na morfogênese e inflamação, 

promovendo maior motilidade celular, adesão e proliferação (MUZZARELLI, 2009; WANG; 

KAO; HSIEH, 2003). 

Segundo Lourenço (2006), a quitosana apresenta propriedades interessantes para a 

utilização na área farmacêutica, pois, comparada a muitos outros polímeros naturais, ela tem a 

vantagem de possuir carga positiva, o que confere à mesma, propriedade de mucoadesividade. 

Dentre algumas das propriedades biológicas da quitosana destacam-se a atividade 

antimicrobiana (GOY; BRITO; ASSIS, 2009; DAMIAN et. al, 2005), redução do tempo de 

coagulação (SILVA; SANTOS; FERREIRA, 2006), o efeito analgésico (LARANJEIRA; 

FÁVERE, 2009), a aceleração da cicatrização (SILVA; SANTOS; FERREIRA, 2006) e o 

tratamento da osteoartrite (LARANJEIRA; FÁVERE, 2009). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Foram utilizadas 35 ratas da linhagem wistar (Rattusnorvegicus), com 60 dias de idade 

e pesando cerca de 190g. As ratas foramdistribuídas em dois grupos, sendo o grupo 1 (G1), 

correspondendo ao grupo experimental (fio de quitosana) e o grupo 2 (G2), correspondendo 

ao grupo controle (fio de náilon), ambos com 15 animais. Outro grupo foi criado para 

comparar a retirada dos pontos de maneira tradicional (manual), correspondendo ao grupo 

manual (GM) com outra técnica de remoção aplicando um spraycom pH 5,0 que degrada o fio 

de quitosana (Suture RemovalQiGel
®
), correspondendo ao grupo spray (GS), em que foi 

destinado 5 animais a mais para o grupo manual. Em cada grupo (G1 e G2)realizou-se a 

implantação, em formato circular com o auxílio da pinça, de 10 centímetros do fio, sem forçar 

o mesmo, no tecido subcutâneo do lado direito do animal, e a sutura da pele foi realizada 

utilizando o mesmo tipo de fio. Cada grupo foi subdividido em três períodos de observação 

PO7 (sete dias), PO14 (quatorze dias) e PO28 (vinte e oito dias), com cinco animais cada 

(Figura 7). 

 

Figura 7 – Modelo esquemático do design experimental. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 
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Os animais foram submetidos a um período de adaptação do ambiente e do manejode 

30 dias e alocados em caixas retangulares de plástico (50x60x22cm), sendo três animais por 

compartimento e acondicionados emambiente com temperatura climatizada (25ºC). Todos os 

animais foram submetidos às mesmas condições de manejo, comlimpeza diária e 

fornecimento de ração comercial própria para ratos (LABINA
®

)e água, ambos ofertadosad 

libitum. Os fios de sutura 4-0 à base de quitosana foram disponibilizados para estudos 

experimentais em animais pelo laboratório alemão ―MEDOVENT GmbH‖, enquanto que os 

fios de náilon 4-0 (TECHNOFIO
®

) foram adquiridos em lojas comerciais. 

 

4.2 PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO DO FIO 

 

 

Os fios de sutura a base de quitosana foram produzidos pela empresa MedoventGmbH 

de acordo com a propriedade intelectual da própria empresa como descrita na patente 

WO2011095203A1.Neste processo,monofilamentos são produzidos através de uma forma 

modificada de injeção sem o uso de fusão.Depois da injeção, as fibras são secas e cortadas em 

fios de 45cm de comprimento.As agulhas são anexadas aos fios por crimpagem de acordo 

com as normas industriais. Cada sutura é montada e testada individualmente em um ambiente 

de sala limpa.O último passo trata-se de embalar os fios em embalagens de plástico (Tyvek) e 

enviá-los para esterilização. 

 

4.3 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

 

 

Os animais foram anestesiados pela associação de cloridrato de tiletamina e de 

zolazepam (Zoletil® 100 – Virbac do Brasil Ind. Com. Ltda.) na dose de 45mg.kg
-1

, por via 

intramuscular (IM) profunda, aplicado na parte posterior da coxa esquerda, em jejum hídrico e 

alimentar de 6 horas. Os animais anestesiados foram posicionados em decúbito dorsal e 

realizada a tricotomia da região ventral.Posteriormente, foramlevados a uma sala de cirurgia 

mantendo-se a posição em decúbito dorsal. Os procedimentos de antissepsia do local cirúrgico 

foi realizado com gaze estérile uso de solução de iodopovidona, seguido da colocação do pano 

cirúrgico fenestrado. Uma incisão longitudinal na porção ventral do animal foi realizada, 
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tendo como base a linhaalba (lineaalbicans) (lâmina de bisturi número 24), com três 

centímetros de extensão compreendendo a pele e o tecido subcutâneo do animal. Em seguida, 

foi feita a avulsão do tecido na lateral esquerda da incisão, com três centímetros de extensão 

abaixo da pele (tecido subcutâneo) com uma tesoura ponta romba. Nesse local, foi implantado 

o fragmento do fio (10cm) e realizado a sutura da pele em padrão simples separado com fio de 

tamanho 4-0, conforme o protocolo de cada grupo (Figura 8). 

Ao término dos procedimentos cirúrgicos foi colocadauma fita hipoalergênica 

porosasobre as feridas cirúrgicas, seguida de uma camada de esparadrapo impermeável e 

disponibilizado uma solução de água misturado a dipirona sódica, na dose de 25mg.kg
-1

, nos 

bebedouros dos animais durante três dias consecutivos, sendo trocadas a cada 12 horas. 

 

Figura 8 – Detalhes do procedimento cirúrgico: A) Animal preparado para cirurgia após 

tricotomia, antissepsia e colocação do campo cirúrgico fenestrado. B) Incisão da pele e tecido 

subcutâneo (3 cm). C) Colocação do fio (10 cm) no tecido subcutâneo. D) Síntese da pele. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 
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4.4 AVALIAÇÕES CLÍNICA, MACROSCÓPICA, TENSIOMÉTRICA E HISTOLÓGICA 

 

 

4.4.1 Avaliações clínica e macroscópica 

 

 

As análises clínicas da pele foram realizadas diariamente quanto à presença ou 

ausência de edema e exsudato inflamatório. Já as análises macroscópicas do tecido 

subcutâneo, que ficou em contato com o fio, foram avaliadas após o sacrifício dos animais de 

acordo com o período de observação, sendo observadasquanto à presença ou ausência de 

edema, inflamação e aderência. A comparação das duas maneiras de retirar os fios (forma 

tradicional e do uso do spray Suture RemovalQigel®) foi analisada de acordo com os quesitos 

praticidade, rapidez e estímulo doloroso ao animal. Além disso, foi observada a presença ou 

ausência de reação de corpo estranho ao redor do fio interno que não foi degradado pela ação 

do spray. 

 

4.4.2Avaliação tensiométrica 

 

 

 Os animais foram levados vivos para o Laboratório de Caracterização de materiais 

(LACAM) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza/CE, onde foram eutanasiados, 

de acordo com o seu período de observação, com tiopental sódico na dose letal (100mg.kg
-1

), 

por via intraperitoneal (MEYER et al., 2005). Devido à área analisada influenciar diretamente 

na tração da pele, a mesma foi padronizada com 3,0cm de largura por 3,5 cm de altura (Figura 

9). Entretanto, antes do teste tensiométrico, 0,25cm
2
 de pele (0,5cm de largura x 0,5cm de 

comprimento) foram destinados ao exame histológico, enquanto que o restante (2,5x3,0 cm) 

do material destinado ao aparelho de tensão.Em seguida, as extremidades de cada segmento 

de pele e dos fios implantados no tecido subcutâneo foram coletadas e fixadas na presilha 

superior e inferior do aparelho tensiométrico (INSTRON 4443), mantendo a cicatriz da ferida 

incisada entre as porções fixadas (Figura 10). Os fragmentos da pele destinados ao exame 

histológico foram imersos em solução fisiológica 0,9%, a fim de evitar o seu ressecamento, e 

os testes de tensão foram realizados num intervalo máximo de 1 hora pós-eutanásia. 
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Figura 9 – Detalhes do padrão de coleta da incisão cicatricial. Nota: A) Largura de 3 cm. B) 

Altura de 3,5 cm. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Figura 10 –Detalhes da tração do teste tensiométrico. A) Tração do fio implantado no tecido 

subcutâneo. B) Ruptura do fio. C) Tração da pele. D) Elasticidade da pele pré-ruptura. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Os ensaios foram comandados automaticamente pelo aparelho onde foi registrada a 

variável tensão máxima de ruptura, para cada corpo de prova testado (pele e fio). A 

velocidade de tração estabelecida até o rompimento da incisão cicatricial foi de 300 mm.min
-

1
e a unidade de força usada foi o Newton (N).  
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4.4.3Avaliação histológica 

 

 

Após a eutanásia, foram obtidos os fragmentos de pele e de tecido subcutâneo 

(0,25cm
2
) de cada animal, além do tecido muscular que estava em contato com o fioe de um 

fragmento de pele do grupo do spray (GS), em que o fio não foi degradado, sendo enviados 

para uma clínica particular (Citoclínica, Mossoró-RN), que preparou as lâminas mediante 

fixação em Bouin e inclusão em parafina, para obtenção de cortes (Leica RM 2245) de 5µm 

de espessura que foram corados pelo tricrômio de Masson (TM) e Hematoxilina-Eosina (HE) 

(LUNA, 1968) para realização do exame histológico. As fotos para realização da 

quantificação da densidade dos componentes histológicos da cicatrização foram realizadas 

através de microscopia óptica, num microscópio Olympus modelo BX51, utilizando-se o 

aumento de 400x, sendo as imagens registradas através de uma câmera digital Olympus DP72 

acoplada ao microscópio e enviadas ao computador. Tais imagens foram submetidas ao 

estudo da densidade média dos fibroblastose colágeno no 7º (PO7), 14º (PO14) e 28º 

(PO28)dia pós-operatório, por meio da contagem digital das células realizada pelo software 

específico Image Pro Plus, versão 6.0 para Windows. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para satisfazer as pressuposições da análise de variância os dados da tensão da pele, 

tensão do fio, contagem de fibroblastos e de colágeno foram transformados em log10(y), 

sendo a contagem de fibroblastos e de colágeno com uma parcela perdida no 28º dia. Os 

dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) por meio do procedimento ―PROC 

GLM‖ do SAS (StatisticalAnalysis System, versão 6.10) e quando foi observada diferença 

significativa entre os tratamentos pelo teste ―F‖ (P<0,05), realizou-se o teste para comparação 

entre as médias. Para o efeito do tempo foi realizado a análise de regressão não linear. Não foi 

realizada a análise estatística para os cinco animais a mais do grupo quitosana (G1). 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 AVALIAÇÕES CLÍNICA E MACROSCÓPICA 

 

 

Não foram evidenciadas presença de edema ou exsudato inflamatório na avaliação 

clínica (Figura 11a), assim como nas análises macroscópicas em relação a presença de edema, 

inflamaçãoou aderência (Figura 11b).  

 

Figura 11 – Aspectos clínico e macroscópico das feridas cirúrgicas (A) e do fio implantado no 

subcutâneo dos animais (B). 

  
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Na retirada dos pontos de sutura, as variáveis analisadas evidenciaram que no quesito 

praticidade,a aplicação do spray (Suture RemovalQigel®) (GS) apresentou uma melhor 

aplicabilidade quando comparado a retirada manual (GM); no quesito rapidez, a retirada 

manual foi mais eficiente que a aplicação do spray; por fim, no quesito estímulo doloroso ao 

animal a aplicação do spray não gerou desconforto ao animal quando comparado a retirada 

manual (Figura12). Entretanto, a aplicação do spray não foi eficiente na degradação dos nós. 

Não foi encontrada nenhuma reação de corpo estranho ao redor dos fios que não foram 

degradados pelo spray. 

 

Figura 12 – Aspecto da sutura pós-operatória do fio de quitosana (A) e da degradação do fio 

25 minutos após aplicação do spray (B). 

A B 
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Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

5.2 AVALIAÇÃO TENSIOMÉTRICA 

 

 

5.2.1 Tensão do fio 

 

 

Todas as amostras dos fios de sutura romperam-se após a tensão exercida. Os 

resultados evidenciaram uma diferença significativa (P<0,05) entre os fios quando comparado 

cada período de observação entre os grupos. Já dentro dos grupos, o grupo náilon apresentou 

diferença significativa (P<0,05) entre o PO7 e PO14 em relação ao PO28, que com o decorrer 

do tempo há uma perda de tensão do fio. No grupo quitosana não houve diferença (P>0,05) 

entre os períodos de observação(Tabela 2).Ambas as análises evidenciaram uma 

comportamento logarítmico no gráfico, como pode ser observado no Gráfico 1. 

 

Tabela 2 – Análise das médias de tensão do fio no sétimo (PO7), décimo quarto (PO14) e 

vigésimo oitavo (PO28) dia pós-operatório. 

  MÉDIA 

  PO7 PO14 PO28 

Quitosana 2,76
Aa 

3,12
Aa 

3,10
Aa 

Náilon 23,04
Ba 

16,12
Ba 

9,27
Bb 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukeyà nível de 5% de probabilidade. 

A B 
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Gráfico 1 – Gráfico de regressão da tensão do fio evidenciando comportamento logarítmico 

em ambos os tratamentos. 

 

5.2.2 Tensão da pele 

 

 

As amostras da pele tracionadas foram todas rompidas após a tensão exercida. Os 

resultados não evidenciaram diferença (P>0,05) entre a tensão da pele quando comparado os 

períodos de observação entre os grupos. Já dentro dos grupos, tanto o grupo náilon quanto o 

quitosana apresentou diferença significativa (P<0,05) entre o PO7 e PO14 em relação ao 

PO28, que com o decorrer do tempo há um aumento na força tênsil da pele (Tabela 3).  

Ambas as análises evidenciaram comportamento exponencial do gráfico, como pode ser 

observado no Gráfico 2. 

 

Tabela 3 – Análise das médias de tensão da pele no sétimo (PO7), décimo quarto (PO14) e 

vigésimo oitavo (PO28) dia pós-operatório. 

  MÉDIA 

  PO7 PO14 PO28 

Quitosana 10,07
Aa 

14,27
Aa 

31,21
Ab 

Náilon 6,35
Aa 

12,23
Aa 

33,93
Ab 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukeyà nível de 5% de probabilidade. 
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Gráfico 2 – Gráfico de regressão da tensão da pele evidenciando comportamento exponencial 

em ambos os tratamentos. 

 

5.3 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 

 

 

Após a quantificação da média de fibroblastos e colágeno das amostras analisadas, os 

resultados não evidenciaram diferença significativa (P>0,05) entre os grupos quando 

comparado os períodos de observação. Já dentro dos grupos para a quantificação de 

fibroblastos, o grupo quitosana apresentou diferença significativa (P<0,05) do PO7 em 

relação ao PO14 e PO28, evidenciando um aumento com o decorrer do tempo, enquanto que 

no grupo náilon houve diferença (P<0,05) entre o PO7 e PO14 em relação ao PO28. Já para 

quantificação de colágeno dentro do grupo, houve diferença significativa (P<0,05) no grupo 

quitosana entre o PO7 em relação ao PO14 e PO28, que com o decorrer do tempo há um 

aumento na quantificação desta variável, enquanto que no grupo náilon a diferença 

significativa (P<0,05) ocorreu entre o PO7 e PO14 em relação ao PO28 (Tabela 4 e 5 e 

Figuras 13, 14 e 15). Ambas as análises evidenciaram comportamento logarítmico do gráfico, 

como pode ser observado nos Gráficos 3 e 4. 
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Tabela 4 – Análise das médias de contagem dos fibroblastos no sétimo (PO7), décimo quarto 

(PO14) e vigésimo oitavo (PO28) dia pós-operatório. 

  MÉDIA 

  PO7 PO14 PO28 

Quitosana 92,32
Aa 

135,22
Ab 

168,51
Ab 

Náilon 93,88
Aa 

111,30
Aa 

147,25
Ab 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukeyà nível de 5% de probabilidade. 

 

 

Tabela 5 – Análise das médias de contagem do colágeno no sétimo (PO7), décimo quarto 

(PO14) e vigésimo oitavo (PO28)dia pós-operatório. 

  MÉDIA 

  PO7 PO14 PO28 

Quitosana 154,77
Aa 

205,74
Ab 

221,26
Ab 

Náilon 158,51
Aa 

191,03
Aa 

204,10
Ab 

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukeyà nível de 5% de probabilidade. 

 

 
Gráfico 3 – Gráfico de regressão evidenciando a contagem de fibroblastos onde os valores 

apresentaram comportamento logarítmico. 

 
 

y n= 33,86ln(x) + 9,1614

R² = 0,8488

y q= 43,988ln(x) - 1,3863

R² = 0,979

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e 
d

e 
fi

b
ro

b
la

st
o
s 

n
a
 a

m
o
st

ra

Dias

NYLON

QUITOSANA



52 

 

 
Gráfico 4 – Gráfico de regressão evidenciando a contagem de colágeno onde os valores 

apresentaram comportamento logarítmico. 

  

yn = 58,949ln(x) + 22,568

R² = 0,9363

yq = 45,503ln(x) + 57,576

R² = 0,9704

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e 
d

e 
co

lá
g

en
o

 n
a

 a
m

o
st

ra

Dias

NYLON

QUITOSANA



53 

 

 

 
Figura 13 – Fotomicrografias de aspectos histológicos da evolução pós-cirúrgica das feridas 

de ratos submetidas à sutura de pele com fio de quitosana (G1) e fio de náilon (G2) no sétimo 

dia. HE e TM. Aumento 400x. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 
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Figura 14 – Fotomicrografias de aspectos histológicos da evolução pós-cirúrgica das feridas 

de ratos submetidas à sutura de pele com fio de quitosana (G1) e fio de náilon (G2) no décimo 

quarto dia. HE e TM. Aumento 400x. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 
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Figura 15 – Fotomicrografias de aspectos histológicos da evolução pós-cirúrgica das feridas 

de ratos submetidas à sutura de pele com fio de quitosana (G1) e fio de náilon (G2) no 

vigésimo oitavo dia. HE e TM. Aumento 400x. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

6.1 DOS MÉTODOS 

 

 

Neste estudo, o rato foi o animal escolhido não só pela facilidade de aquisição e 

manejo, mas também por ter sido o animal utilizado na maioria dos modelos experimentais 

que objetivaram avaliar a cicatrização de feridas (PRATA et al., 1988; EURIDES et al., 1998; 

OLIVEIRA et al., 2000; RAHAL et al., 2001; SANTOS et al., 2002; BÜRGER et al., 2003). 

O número de 35 animais encontra-se próximo aos citados na literatura (PRATA et al. 1988; 

EURIDES et al. 1998; SANTOS et al. 2002) e compatíveis com a análise estatística proposta. 

Foi escolhidaa linhagemwistar por ser de fácil aquisição e amplamente utilizada por 

pesquisadores, e foram padronizados idade, peso, sexo, alojamento, alimentação, cuidados de 

limpeza e manejo experimental. Ainda apresenta boa resistência à manipulação e agressão 

cirúrgica, às infecções e tem possibilidade de anestesia por via inalatória, intraperitoneal, 

intramuscular ou intravenosa. Neste trabalho apesar de sabermos que as variações estrais 

podem interferir no mecanismo de reparação tecidual (SANTOS et al., 2002), a dificuldade 

em conseguir animais machos devido a grande procura fez com que utilizássemos fêmeas no 

experimento. 

O processo de cicatrização experimental de feridas cutâneas tem sido amplamente 

utilizado visando melhor conhecimento do reparo tecidual em humanos, porém é necessário 

cautela na interpretação dos resultados, devido principalmente às diferenças fundamentais 

entre espécies (BROWN, 1995).  

Conforme argumenta Warwersiket al. (2001) um fator que deve ser levado em 

consideração ao se estudar a cicatrização em rato, é que a pele dos indivíduos desta espécie é 

significativamente mais eficiente que a pele humana em sua habilidade para regenerar-se, em 

grande parte por causa de uma maior eficiência do mecanismo de contração, devido à 

presença do panículo carnoso. Porém, Janget al. (1999) alegam que o modelo de ferida 

excisional em ratos foi criticado incorretamente por causa da pele frouxa nesta espécie. 

Embora em animais de pele frouxa o fechamento de feridas ocorra em parte por contração, a 

comparação controlada da cinética do fechamento de feridas demonstrou que não há diferença 
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no grau de contração entre animais de pele frouxa e animais de pele aderida. Concluiu que o 

modelo de ferida excisional em rato é uma representação fidedigna do processo de 

cicatrização por segunda intenção observada em outras espécies. 

De forma experimental, os métodos para avaliação do processo cicatricial podem ser 

divididos em determinação da força necessária para rompimento de tecidos cicatrizados, 

observação do índice de fechamento das feridas e a quantificação de um dado evento durante 

o processo de reparo (GOODSON, 1987).  

De acordo com Hendricks e Mastboom (1990), a investigação da cicatrização 

necessita de processos de quantificação. Os principais parâmetros utilizados são os clínicos, 

mecânicos, bioquímicos e histológicos. A preferência é pela utilização do método mecânico, 

bioquímico ou combinação de ambos (HENDRIKS; MASTBOOM, 1990). No presente 

estudo, optamos pela utilização de parâmetros clínicos, método mecânico (força tênsil) e 

método histológico (quantificação dos fibroblastos e colágeno).  

Neste experimento, por se tratar de feridas fechadas foi utilizado micropore nas 

incisões pós-cirúrgicas para evitar o contato direto com dejetos do próprio animal e, assim, 

prevenir alguma possível inflamação ou infecção. Apesar de entendermos que o uso de 

curativos na superfície cutânea de ratos seja de difícil adaptação e manutenção, a aplicação foi 

necessária nos primeiros dias. 

Diante da necessidade em realizar estudo comparativo com o fio de quitosana, a 

escolha pelo náilon para esse propósito se fez necessária pela grande aplicação do mesmo em 

suturas de pele, e pelo mesmo estar no mercado há um bom tempo, o que qualifica para esse 

tipo de sutura. 

 

6.2 AVALIAÇÕES CLINICA E MACROSCÓPICA 

 

 

Na avaliação clínica a ausência de edema e exsudato inflamatório nas feridas 

cirúrgicas realizadas podem ter ocorrido devido, principalmente, a assepsia no ato cirúrgico, 

bem como a limpeza diária duas vezes ao dia e relativa resistência natural à infecção por 

indivíduosdessa espécie. Esses dados estão de acordo com os relatados por Petroianuet al. 

(2001) que atribuem esses fatosà resistência natural dos ratos aliada aos cuidados de 

antissepsia operatória e aos curativos pós-operatórios diários. 
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Na avaliação macroscópica, não foi evidenciada presença de edema, inflamação ou 

aderência, possivelmente por se tratarem demateriais inertes como o náilon e de uma fibra 

natural (quitosana),não induzindo assim resposta inflamatória local. Essas características do 

náilon de ser inerte e induzir baixa reação tecidual do náilon foram relatados também por 

Smeak (1996).  

Na avaliação da retirada dos pontos de sutura, o spray (Suture RemovalQigel®) se 

mostrou parcialmente eficiente, pois quando se observou a degradação do fio, aonde não tinha 

o nó da sutura, a mesma ocorreu sem problemas necessitando apenas um tempo hábil de 

aproximadamente 25 minutos. Entretanto, na degradação do nó da sutura houve resistência e o 

mesmo não foi totalmente degradado. Uma possível solução para este problema talvez seja 

diminuir um pouco mais o pH do produto para acelerar essa degradação, tendo o cuidado com 

a pele do animal em questão. Caso esse spray, algum dia, venha a extrapolar para linha 

humana, poderá ser indicado na retirada de pontos em pacientes jovens ou adultos que 

requerem uma contenção mecânica pelo medo e dor que provocam à retirada manual. 

 

6.3 AVALIAÇÃO TENSIOMÉTRICA 

 

 

Quanto ao tipo de teste realizado para avaliar a resistência do fio e da pele, o método 

tensiométrico, descrito na literatura (GOTTRUP et al., 2000; DORSETT-MARTIN, 2004) foi 

utilizado no 7°, 14° e 28° dia de pós-operatório. 

 

6.3.1 Tensão do fio 

 

 

Na avaliação da capacidade de tensão do fio evidenciaram uma diferença significativa 

(P<0,05) do grupo náilon em comparação ao grupo quitosana, em todos os períodos de 

observação analisados. Isso era esperado pelo fato do náilon se tratar de um material sintético, 

monofilamentarderivado de poliamidas que se caracteriza pela elasticidadedevido a sua 

resistência mecânica, enquanto que o fio de quitosana é feito de um produto natural e com 

força de tensão mais reduzida, o que foi demonstrado no presente estudo.Esse dado corrobora 

com Chu (1980),que avalioua força de tensão de sete fios de sutura e observou queo fio de 
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náilon foi considerado o mais forte e maleável, e comBabettyet al. (1998) que comparou a 

tensão dos fios de náilon com o de seda após serem submetidos a diferentes nós evidenciando 

a superioridade da força mecânica do fio de náilon. 

Na avaliação da tensão do fio dentro dos grupos foi observada uma diminuição da 

tensão do fio de náilon com o passar do tempo. Esta diminuição, provavelmente, se deve a 

ação de alguma reação no tecido subcutâneo que diminuiu progressivamente a força de tensão 

do mesmo. Em relação à tensão do fio de quitosana, podemos observar que a tensão do fio de 

quitosana antes da implantação era de 5 N, e cai na primeira semana, ficando constante nas 

avaliações posteriores. Isto provavelmente ocorre pela hidratação do fio que eh um hidrogel e 

que ao secar novamente para se fizer a medição, acaba-se por perder a organização molecular 

que existia quando foi produzido. 

O gráfico da regressão da tensão do fio evidenciou um comportamento logarítmico em 

ambos os grupos. No grupo náilon, o coeficiente de correlação foi de 99,99%, o que fornece 

uma maior confiabilidade ao comportamento evidenciado. Já no grupo quitosana o coeficiente 

de correlaçãofoi de 70,6%. O gráfico ainda mostra que no grupo náilon há uma perda de 

tensão ao passar do tempo, enquanto que no grupo quitosana háum discreto aumento. Esse 

decréscimo do grupo náilon possivelmente se deve a presença de substâncias que diminuem a 

capacidade de coesão das partículas do fio reduzindo assim sua força mecânica, enquanto que 

a tensão do fio de quitosana, que antes da implantação era de 5 N,  cai na primeira semana, 

mas fica constante nas análises subsequentes, isto provavelmente ocorre pela hidratação do fio 

que é um hidrogel e que ao secar novamente para se fazer a medição, acaba-se por perder a 

organização molecular que existia quando foi produzido. 

 

6.3.2 Tensão da pele 

 

 

Quanto à tensão da pele, os resultados obtidos não evidenciaram diferença (P>0,05) 

entre os grupos, nos períodos de observação analisados.Dentro dos grupos, é notório o 

aumento com o passar do tempo. Isso se deve, principalmente, ao avanço da cicatrização da 

pele que favorece ao aumento da força tênsil, em ambos os grupos. A importância da 

avaliação da força tênsil na pesquisa em questão está de acordo com Lopez et al. (1987) e 
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Lopez et al. (1989) que se referem a medida da resistência à tensão ser uma das formas mais 

confiáveis de avaliar a qualidade da cicatrização de feridas. 

O gráfico da regressão da tensão da pele evidenciou comportamento exponencial em 

ambos os grupos. No grupo náilon, o coeficiente de correlação foi de 99,58% e no grupo 

quitosana foi de 98,76%, o que fornece uma maior confiabilidade ao comportamento 

evidenciado. O gráfico ainda evidencia a similaridade nos valores encontrados. 

Vários autores relatam que as feridas só ganham nas primeiras três semanas, 

aproximadamente, 20 a 25% da sua força final. Vários meses depois, a força máxima 

encontra-se entre 70 a 80% da pele normal. Isto é explicado pela disposição inicial 

desordenada das fibras de colágeno que se acumulam rapidamente, e pela alta taxa de sua 

degradação. Posteriormente, a taxa à qual as feridas ganham resistência à tensão ocorre 

lentamente, o que reflete uma taxa lenta de deposição de colágeno e, mais importante, o seu 

remodelamento (WONG et al., 1996; STADELMANN et al., 1998; SINGER; CLARK, 

1999). 

O colágeno é obviamente importante em todas as fases da cicatrização da ferida sendo 

fundamental na recuperação da força e integridade do tecido cicatricial (ADZICK, 1999). 

Durante o período de fibroplasia o colágeno é produzido de forma crescente, continuamente, 

até aproximadamente 21 dias, quando a homeostase é alcançada e a taxa de degradação do 

colágeno equilibra-se com a sua síntese. O conteúdo crescente de colágeno na ferida durante a 

fase fibroblástica correlaciona-se com a resistência crescente da ferida à tensão 

(STADELMANN et al., 1998). 

Sherrat e Dallon (2002) argumentam que existe diferença, quanto à estruturação das 

fibras colágenas, do tecido em cicatrização em relação à pele normal. No tecido em 

cicatrização as fibras colágenas são dispostas alinhadas, perpendicularmente, à superfície da 

pele,enquanto que na pele normal as fibras colágenas são entrecruzadas e organizadas 

semelhantes a um cesto. Esta diferença no arranjo das fibras de colágeno é que faz a 

diferenciação microscópica entre a cicatriz e a pele normal, e proporciona ao tecido uma fraca 

ligação e resistência à tensão. Como caracterizam Deodhar e Rana (1997) o aumento da 

resistência à tensão deve-se ao entrecruzamento das fibras de colágeno. 

 

6.4 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA 
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Nosso estudo teve como um dos objetivos avaliar a capacidade que o fio de quitosana 

apresenta em aumentar a proliferação de fibroblastos e, consequentemente, de colágeno na 

ferida cirúrgica em cicatrização. Acreditávamos que devido as características da quitosana 

possui em promover uma rápida proliferação de fibroblastos e uma deposição ordenada do 

colágeno (HEIN et al., 2008; PAUL; SHARMA, 2004; RODRIGUES, 2008) devido 

apresentar oligômeros de N-acetil-β-D-glisosamina, ela promoveria uma melhor cicatrização 

quando comparada ao fio de náilon. No entanto, não foi o que aconteceu. 

Na avaliação histológica, ao analisar a quantificação de fibroblastos e colágeno entre 

os grupos, verificou-se que não houve diferença significativa em todos os períodos de 

observação avaliados. Em ambos os grupos, a presença de fibroblastos foi aumentando 

gradativamente nos períodos de observação e aumentando, com isso, a deposição de colágeno, 

dando resistência a cicatriz formada. Esses dados diferem dos encontrados por Coelho (2009) 

que utilizou sulfadiazina de prata em feridas cirúrgicas e observou que a contagem de 

fibroblastos após o décimo quarto dia decresceu. 

Os resultados obtidos por Simões et al. (1986) e Sanchez Neto et al. (1993) concluíram 

que o sétimo dia pós- operatório corresponde ao período de maior número de fibroblastos no 

tecido de granulação;a partir deste dia, há um decréscimo no número destas células. Quanto às 

fibras colágenas, há um aumento com a progressão do processo de cicatrização. Esses 

resultados não estão de acordo com os encontrados na nossa pesquisa, onde pudemos observar 

que mesmo após o décimo quarto dia a quantificação de fibroblastos bem como a de colágeno 

continuaram a crescer até o vigésimo oitavo dia, em ambos os grupos. 

No estudo em questão, não houve a presença de um processo inflamatório intenso 

pelas características inerentes da espécie estudada e da assepsia realizada nos procedimentos, 

não evidenciando, portanto, retardo na fase de fibroplasia. Esses resultados corroboram com 

Santos (2006) e Araújo et al. (1994) que relatam que o prolongamento da fase inflamatória da 

cicatrização influencia a fase de fibroplasia, ou seja, quanto mais prolongada a fase 

inflamatória, mais tarde começa a deposição dos fibroblastos na região. 

O colágeno é o principal responsável pela força e integridade de todos os tecidos, 

sendo que a força e a integridade do tecido de reparação residem no tipo e na quantidade de 

fibras colágenas. Portanto, é de grande importância na reparação tecidual a concentração de 

fibras de colágeno, as quais dão orientação às células epiteliais que migram sobre a superfície 
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lesada. Estas fibras são classificadas em tipo I (colágeno maduro) e tipo III (colágeno jovem), 

conforme seu grau de maturação (FONTES et al., 2004). 

Os dados obtidos para quantificar colágeno estão de acordo com Stadelmannet al. 

(1998) e relata que a quantidade de colágeno total apresenta seu primeiro pico de produção 

por volta do sétimo dia após a lesão, continuando em ascensão até o 14º dia e, após, com o 

decorrer da fase de remodelamento, é estabelecido um equilíbrio entre a síntese e a 

degradação das fibras colágenas.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados deste estudo, nas condições em que foi realizado, permitem as seguintes 

conclusões: 

 

a) O fio de quitosana apresentou características interessantes para retirada dos fios com o 

uso do spray (Suture RemovalQiGel
®
 ) quando comparado a retirada manual, sendo 

necessário mais estudos para melhorar outras características do spray. Não foi 

verificado reação de corpo estranho ao redor do fio interno, no sétimo dia, que não 

sofreu degradação pelo spray; 

b) Clinicamente foi evidenciada ausência de todos os parâmetros de inflamação 

avaliados, tanto na avaliação da ferida cirúrgica quanto na avaliação macroscópica dos 

fios implantados no tecido subcutâneo; 

c) Na avaliação tensiométrica do fio, houve diferença entre os grupos, nos períodos de 

observação analisados, sendo o náilon mais resistente, entretanto na tensão da pele não 

foi evidenciado diferença entre os grupos testados; 

d) Na avaliação histológica da pele, não houve diferença na quantificação de fibroblastos 

e colágeno em ambos os grupos nos períodos de observação analisados. 
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