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RESUMO 
 

 A dificuldade de cicatrização de feridas é uma das principais complicações 

decorrentes do diabetes mellitus que torna o processo cicatricial mais lento e o 

tratamento mais dispendioso. A quitosana tem sido estudada quanto à sua 

capacidade de acelerar a cicatrização e vem sendo testada na terapia de lesões 

de difícil cicatrização como as dos pacientes diabéticos.  Cinquenta e quatro ratas 

Wistar foram separadas aleatoriamente em três grupos com 18 animais cada, que 

foram subdivididos em três subgrupos (n=6) correspondentes aos períodos de 

avaliação pós-operatória (7, 14 e 21 dias). Todos os indivíduos foram submetidos 

à indução experimental de diabetes por única aplicação intraperitoneal de aloxana 

na dose 120mg/kg. Após comprovado o estado diabético, procedeu-se a 

anestesia e a confecção de feridas cutâneas na região dorsal dos animais. O 

grupo controle (GC) recebeu solução fisiológica sobre as feridas. Já o grupo GA 

foi tratado com óleo à base de ácidos graxos essenciais e o GQ com gel de 

quitosana a 2% caracterizado e padronizado para este estudo. Análises 

macroscópicas, histológicas e histomorfométricas foram realizadas a fim de 

acompanhar o processo cicatricial. A cicatrização das feridas tratadas com 

quitosana apresentou-se mais acelerada que a dos demais grupos aos 14 e 21 

dias de pós-operatório, sendo o grupo controle o que apresentou menor 

porcentagem de contração da ferida. Diferença estatística foi encontrada aos 14 

dias entre o GQ e o GC na análise macroscópica (p=0,02). Histologicamente, 

observou-se adiantamento na reepitelização do GA e do GQ em relação ao GC 

aos 7 e 14 dias, bem como presença de polimorfonucleares no GQ aos sete dias 

e mononucleares nos demais grupos neste período. Fibroblastos e colágeno se 

mostraram predominantes em todos os grupos no período de 21 dias, 

caracterizando a fase final de cicatrização. A metodologia utilizada para a 

confecção do gel de quitosana 2% produziu fármaco com qualidades técnicas 

adequadas para o uso tópico. Este tratamento mostrou-se satisfatório visto que 

acelerou a cicatrização das lesões quando comparada à dos animais tratados 

com solução fisiológica e óleo de ácidos graxos essenciais. O protocolo proposto 

torna-se uma alternativa promissora e economicamente viável para o tratamento 

de feridas diabéticas.    

Palavras chaves: Diabetes Mellitus Tipo 1, hidrogel, reparo cutâneo 
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ABSTRACT 

 
Wound healing difficulty is one of the major complications of diabetes mellitus 

which makes the healing process slower and treatment more expensive. Chitosan 

has been studied regarding its ability to accelerate healing and tested in the 

treatment of skin lesions with impaired healing as diabetic ones. Fifty-four Wistar 

female rats were divided randomly in three groups with 18 animals each, which 

were subdivided into three subgroups (n = 6) corresponding to periods of post-

operative evaluation (7, 14 and 21 days). All subjects underwent experimental 

induction of diabetes by single intraperitoneal application of alloxan with a dose of 

120mg/kg. After the diabetic state was confirmed, the study proceeded to general 

anesthesia for the manufacture of skin wounds in the dorsal region of the animals. 

The control group (GC) received saline on the wounds. The GA group was treated 

with oil-based essential fatty acids and the GQ wounds were treated with 2% 

chitosan gel characterized and standardized for this study. Macroscopic, 

histological and histomorphometric analyses were performed to monitor the 

healing process of wounds. The healing of wounds treated with chitosan was 

faster than the healing in the other groups at 14 and 21 days postoperatively, and 

the control group presented the lowest percentage of wound contraction. 

Statistical difference was found at 14 days between GQ and GC in the 

macroscopic analysis (p=0,02). Histologically there was an advance in the GA and 

in the GQ reeptelization compared to GC at 7 and 14 days, as well as the 

presence of polymorphonuclear  cells in GQ at seven days and mononuclear cells 

in the other groups in this period. Fibroblasts and collagen were showed to be 

predominant in all groups during the period of 21 days characterizing the final 

phase of healing. The methodology used to prepare a 2% chitosan gel produced a 

drug with technical qualities that are suitable for topical use. This treatment was 

satisfactory as it accelerated the healing of injuries when compared to animals 

treated with saline and essential fatty acids oil. The proposed protocol becomes a 

promising and economically viable alternative for the treatment of diabetic wounds. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus Type 1, hydrogel, cutaneous repair 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo tanto de animais quanto 

de seres humanos. Dentre suas principais funções estão a proteção química e 

física contra agentes externos, termorregulação corpórea, controle da entrada e 

saída de eletrólitos e proteção contra perda de água. Além disso, trata-se de um 

tecido rico em terminações nervosas responsáveis por receber informações 

ambientais e enviá-las ao sistema nervoso central (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

2005; VEIGA, 2009). 

Por se tratar da primeira barreira de proteção do corpo, a pele se 

encontra exposta a agressões ambientais que podem resultar na perda de sua 

continuidade. Dessa forma, lesões com ou sem perda tecidual podem causar 

desequilíbrio fisiológico a este órgão e às estruturas protegidas por ele, deixando 

o organismo vulnerável à entrada de micro-organismos patogênicos e 

oportunistas (ALMEIDA, 2009; VEIGA, 2009).  

A reparação tecidual é um processo que envolve três fases distintas: 

inflamação, formação e deposição do tecido de granulação e remodelamento da 

matriz extracelular (OBARA et al., 2003 ). Tais processos são coordenados pela 

ação de citocinas, fatores de crescimento e mediadores químicos advindos de 

células inflamatórias, fibroblastos e queratinócitos presentes na derme e epiderme 

(OBARA et al., 2003; FRANCIS-GOFORTH et al., 2010). 

O reparo cutâneo torna-se indispensável à vida e quanto mais rápido 

for o fechamento da ferida, menor será o tempo de exposição do organismo 

(SPERANDIO, 2009). Porém, fatores sistêmicos e locais como idade, imobilidade, 

estado nutricional, doenças associadas, uso contínuo de medicamentos, 

localização anatômica da ferida e presença de infecção e tecido desvitalizado 

podem interferir no processo de cicatrização da pele e retardar sua recuperação, 

representando um desafio clínico a ser superado (PAUL & SHARMAN, 2004). 

Devido ao aumento mundial da prevalência do diabetes, suas 

complicações têm se tornado cada vez mais uma preocupação para a saúde 

pública. Dentre essas complicações encontra-se o retardo da cicatrização de 

feridas (WANG et al., 2008). LERMAN et al. (2003) e VELANDER et al. (2008) 
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demonstraram in vitro que fibroblastos expostos a altas concentrações de glicose 

apresentaram atividade anormal, com migração e proliferação prejudicadas 

resultando em malformação de matriz extracelular em feridas diabéticas 

analisadas por microscopia. Além disso, deficiência da macro e microcirculação 

local diminui a oxigenação e nutrição dos tecidos feridos prejudicando ainda mais 

o processo cicatricial em pacientes diabéticos (FRANCIS-GOFORTH et al., 2010). 

Citocinas e diversos fatores de crescimento, que são responsáveis por 

estímulos celulares e moleculares indispensáveis ao processo de cicatrização, 

parecem estar deficientes nas feridas diabéticas (WANG et al., 2008). Funções 

importantes no processo de reparação tecidual são atribuídas aos fatores de 

crescimento, dentre elas o estímulo à proliferação de fibroblastos e células 

endoteliais promovendo angiogênese e cicatrização (OBARA et al., 2003). 

Embora existam no mercado inúmeras opções de curativos e 

tratamentos para feridas crônicas, a maioria desses produtos é de origem 

estrangeira o que resulta em custos elevados para o paciente, tendo em vista a 

duração prolongada do tratamento. Além disso, os resultados obtidos com o uso 

desses produtos ainda são controversos e geram dúvidas nos profissionais de 

saúde, merecendo investigação mais profunda (FERREIRA et al., 2003). 

Por não apresentar efeitos adversos após aplicação nos tecidos, a 

quitosana tem sido largamente utilizada na medicina e na veterinária 

(CÁRDENAS et al., 2008). Além de agir como veículo para fármacos e peptídeos, 

a utilização da quitosana mostrou influenciar todas as fases do reparo tecidual em 

modelos experimentais animais (HOWLING et al., 2001). Diversos autores 

relatam suas propriedades cicatrizantes, hemostáticas, antimicrobianas, 

angiogênicas e analgésicas, além de estimular a proliferação de fibroblastos e a 

produção de matriz extracelular, o que faz da quitosana um acelerador do reparo 

tecidual (HOWLING et al., 2001; SILVA et al., 2006; ALSARRA, 2009). 

Algumas formas de utilização da quitosana como filamentos, 

granulados, pó e esponjas têm sido empregadas na maioria dos estudos, porém 

os resultados na aceleração da cicatrização não foram completamente 

alcançados, devido à baixa interação entre o local da ferida e o agente de cura 

(ALSARRA, 2009). 
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De acordo com ALEMDAROĞLU et al. (2006), o gel de quitosana atua 

como excelente curativo para feridas já que além de suas propriedades 

cicatrizantes, possui capacidade de adesão tecidual muito forte. Tem sido 

demonstrado que a aplicação do hidrogel de quitosana em feridas abertas induz 

uma significativa contração da ferida, acelerando sua cicatrização 

(OBARA.et.al.,2003). 

A versatilidade e a biocompatibilidade da quitosana despertam o 

interesse de pesquisadores no desenvolvimento de dispositivos que combinem 

suas propriedades biomédicas, visando obter curativos que atuem diretamente no 

processo de cicatrização de feridas cutâneas crônicas ou de difícil tratamento 

como os ferimentos de pacientes diabéticos (RODRIGUES, 2008). Sendo assim, 

o presente estudo tem por objetivo caracterizar um gel de quitosana a 2% e 

avaliar seu efeito na cicatrização de feridas cutâneas em ratas diabéticas 

induzidas experimentalmente. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tecido tegumentar 

 

2.1.1 Pele 

 

A pele é um órgão composto por células justapostas que recobrem 

todo o corpo, representando no homem cerca de 16% do peso corporal, no cão 

filhote 24% e no cão adulto 12%. Trata-se de envoltório relativamente seco e 

impermeável que atua como uma barreira seletiva entre o meio externo e o 

interno, impedindo a entrada de micro-organismos e substâncias nocivas, 

controlando a perda de água, a movimentação de eletrólitos e macromoléculas.  

Além disso, é capaz de filtrar uma faixa da radiação ultravioleta que compreende 

os raios UVA e UVB, minimizando danos relacionados à fotossensibilização, 

queimaduras solares, fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese (SLATTER, 1998; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005).  

Por ser rica em vasos sanguíneos, glândulas e tecido adiposo a pele 

desempenha papel fundamental na termorregulação corporal (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2005). Suas camadas mais profundas possuem terminações 

nervosas que transmitem ao sistema nervoso central as percepções 

desencadeadas por estímulos do meio externo. Dentre essas sensações estão 

frio, calor, dor, tato e alterações de pressão (LIMA, 2010). 

Histologicamente a pele é constituída por duas camadas distintas e 

firmemente unidas, sendo a mais superficial denominada epiderme e a mais 

profunda derme. Abaixo da derme uma terceira região pode ser identificada, a 

hipoderme, que representa um reservatório energético constituído principalmente 

por tecido adiposo (Figura 1) (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005). 
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FIGURA 1 - Ilustração representativa das camadas e componentes da pele. 
Fonte: http://irmasgg.blogspot.com/2010/08/importancia-da pele.html   

 

 

2.1.2 Epiderme 

 

A epiderme é a camada mais externa da pele formada por uma 

estrutura multilaminada, avascular e com origem no ectoderma. É composta por 

tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado, cujos tipos celulares 

predominantes são queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e de 

Merkel (JUNQUEIRA &CARNEIRO, 2005). Sua nutrição é dada por um fluido que 

a penetra a partir das camadas mais profundas e dos capilares dérmicos 

(FOSSUM, 2005). 

A espessura e a estrutura da epiderme nos animais estão relacionadas 

com o número e o tamanho de camadas celulares presentes nos diferentes 

pontos da superfície corporal. Áreas com pelos abundantes tendem a ser mais 

finas enquanto que áreas sem pelos, como trufa e coxins digitares, são mais 

espessas. A estratificação da epiderme se dá de acordo com o formato de suas 

células, sendo dividida em cinco subcamadas. A partir da derme em direção ao 

http://irmasgg.blogspot.com/2010/08/importancia-da%20pele.html
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meio externo, os estratos seguem a seguinte ordem: estrato basal, espinhoso, 

granuloso, lúcido e córneo (SLATTER, 1998; FOSSUM, 2005; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2005).  

O estrato basal é uma região de constante mitose responsável pela 

renovação da epiderme, motivo pelo qual também é chamado de estrato 

germinativo. Em sua composição encontram-se células troncoepidérmicas não 

diferenciadas apoiadas na membrana basal. Tais células se multiplicam 

constantemente e migram para a superfície formando os estratos subsequentes. 

Durante essa migração sofrem diversas alterações bioquímicas e morfológicas 

que resultam na diferenciação e cornificação dos queratinócitos, com o propósito 

de repor perdas de células córneas mortas mantendo a espessura da epiderme 

constante (HARDING et al., 2000). 

Células poligonais, cubóides, ligeiramente achatadas, com núcleo 

reduzido e prolongamentos citoplasmáticos compõem o estrato espinhoso. Esses 

prolongamentos denominados desmossomos são responsáveis pela manutenção 

da integridade da epiderme já que formam pontes de união entre as células, 

conferindo coesão e resistência ao atrito (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005). 

Nesse estrato surgem os corpos lamelares, grânulos que contêm lipídeos 

(queratina, ácidos graxos e colesterol), proteases, fosfatases ácidas, lipases e 

glicosidases, e que são reconhecidos como o primeiro sinal de queratinização 

(BAUMANN & WEISBERG, 2002). 

A camada granulosa é considerada uma zona de transição entre 

células vivas e células mortas repletas de queratina. Recebe esse nome devido à 

presença de grande quantidade de grânulos no citoplasma dos queratinócitos que 

se encontram em intensa atividade bioquímica e mudança morfológica nessa 

região. Tais grânulos são compostos por querato-hialina que contêm pró-filagrina, 

precursor da filagrina que é uma proteína que une os filamentos de queratina 

conferindo força e estrutura ao tecido (BAUMANN & WEISBERG, 2002). 

O estrato lúcido é uma camada fina, translúcida, composta por células 

achatadas, eosinofílicas e hialinas, cujos núcleos e organelas citoplasmáticas 

foram digeridos pelas enzimas dos lisossomos e desapareceram (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 2005). Esse estrato é encontrado nos cães e gatos apenas em 

regiões desprovidas de pêlos como a trufa e os coxins. Tal característica é uma 
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diferença primária entre a pele dessas espécies e a pele humana (FITCH & 

SWAIM, 1995). 

A última camada da epiderme é denominada de estrato córneo e tem 

como principal função o controle da perda transepidérmica de água evitando a 

desidratação (HARDING et al., 2000). É composta por 10 a 15 camadas de 

células que sofreram um processo de diferenciação tornando-se anucleadas, 

compactas, planas, desidratadas e queratinizadas denominados corneócitos. 

Essas células, fisiologicamente inativas, são compostas por filamentos de 

queratina ligados por pontes dissulfeto e envolvidas por um envelope protéico, 

contendo ainda altas concentrações de compostos hidrossolúveis de baixo peso 

molar. A matriz intercelular, por sua vez, é constituída por proteínas e lipídeos 

altamente estruturados oriundos dos corpos lamelares. A interação entre a água e 

a porção hidrofílica dos corneócitos adicionada à barreira hidrofóbica formada 

pela matriz intercelular, proporciona proteção contra a desidratação do tecido pela 

ação do ambiente (HARDING et al., 2000; BAUMANN & WEISBERG, 2002). 

 

 

2.1.3 Derme 

 

A derme é a segunda camada da pele. Tem origem mesodérmica e 

está localizada logo abaixo da epiderme. Trata-se da porção vascular do órgão e 

confere sustentabilidade e nutrição a ele. É constituída principalmente por tecido 

conjuntivo formado por proteínas fibrosas como colágeno, elastina e reticulina, 

que se encontram dispostas em uma substância amorfa de mucopolissacarídeos 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005). 

A derme é composta por duas camadas pouco distintas, o estrato 

papilar e o estrato reticular. O estrato papilar encontra-se na porção superficial e 

está em contato com a epiderme. Delgado e de superfície irregular, acompanha 

as reentrâncias da epiderme formando as papilas dérmicas. Além disso, é 

constituído por tecido conjuntivo frouxo com fibrilas de colágeno que se inserem 

na membrana basal e penetram profundamente na derme, mantendo a união 

entre epiderme e derme (SLATTER, 1998). 
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O estrato reticular, camada mais profunda da derme, é mais espesso 

sendo composto por tecido conjuntivo denso não modelado que possui feixes de 

colágeno fortemente entrelaçados, de natureza mais grosseira, com menor 

número de elementos celulares e maior número de fibras elásticas. Nesta região 

encontram-se vasos sanguíneos, linfáticos, terminações nervosas, folículos 

pilosos, músculos eretores do pêlo e glândulas sebáceas e sudoríparas 

(GIRARDI, 2005; ZAMPROGNA, 2009). 

Diversos tipos celulares estão presentes na derme como mastócitos, 

plasmócitos e macrófagos, porém os fibroblastos são considerados a principal 

linhagem celular dessa região da pele. Dentre suas funções estão a síntese de 

colágeno, elastina e substância fundamental amorfa para formação da matriz 

extracelular, e ainda atuam no reparo da pele lesionada (SLATTER, 1998; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005). 

O colágeno é formado e secretado em sua forma precursora solúvel, o 

tropocolágeno, composto por três cadeias polipeptídicas dispostas em hélice. Os 

resíduos de prolina contidos na cadeia desta molécula são convertidos pela 

enzima prolil-hidroxilase em hidroxiprolina, numa reação que depende de Fe2+, 

vitamina C e α-cetoglutarato. A prolina e a hidroxiprolina são os principais 

aminoácidos que compõem o colágeno. As moléculas de tropocolágeno se 

agrupam formando filamentos, microfibrilas e fibrilas que por sua vez, se unem 

para formar as fibras colágenas (BAUMANN & WEISBERG, 2002). 

Ainda são sintetizadas proteoglicanas, glicoproteínas estruturais e 

elastina, principal componente das fibras elásticas. Estas últimas estão 

localizadas na periferia das fibras colágenas e se diferem por serem mais 

delgadas e cederem facilmente a trações mínimas. Assim, juntamente com o 

colágeno formam uma rede estrutural na derme que confere elasticidade aos 

tecidos conjuntivos (BAUMANN & WEISBERG, 2002). 

Os fibroblastos são células em intensa atividade de síntese de 

colágeno, que podem se apresentar em formas morfologicamente diferentes. 

Aquelas que já sintetizaram muito e encontram-se quiescentes, são conhecidas 

como fibrócitos. Existe ainda um tipo intermediário denominado miofibroblasto, 

que possui morfologia de fibroblasto e grande quantidade de actina e miosina, 

como as células musculares lisas (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005).  
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As células do tecido conjuntivo adulto não se dividem com frequência, 

entrando em mitose apenas quando solicitadas, como no processo de 

cicatrização das feridas. Diante de um estímulo como nas lesões do tecido 

conjuntivo, os fibrócitos podem reassumir a estrutura de fibroblasto devido à 

necessidade de síntese colágena intensa. Os miofibroblastos também são 

recrutados, pois estão envolvidos no processo de fechamento dos ferimentos e na 

contração da cicatriz (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005).  

 

 

2.1.4 Hipoderme 

 

Também chamada de tecido subcutâneo ou panículo adiposo, 

constitui-se faixa de espessura variável de tecido conjuntivo frouxo e adiposo que 

embora não seja parte integrante da pele, desempenha funções relacionadas a 

ela e mantém a união entre a derme e a fáscia muscular adjacente (LUCAS, 

2004).  

A hipoderme é composta por adipócitos, trabéculas colágenas frouxas, 

fibras elásticas e inserções dos músculos paniculares que penetram na derme 

permitindo o movimento voluntário da pele (ZAMPROGNA, 2009). Como o tecido 

adiposo é o principal constituinte da hipoderme, o isolamento térmico é uma de 

suas principais funções. Além disso, atua como reservatório energético, proteção 

mecânica contra pressões e traumatismos externos, fixa diversas estruturas e 

ainda facilita o deslizamento da pele sobre as estruturas na qual se apoia 

(SHERIDAN, 1999). 

A ampla dimensão e distribuição anatômica da pele expõem este órgão 

a constantes agressões ambientais que frequentemente resultam na 

descontinuidade do tecido. Esta lesão recebe a denominação de ferida que após 

avaliação recebe uma classificação na qual se baseará a escolha do tratamento 

(FOSSUM, 2005). 
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2.2 Cicatrização 

 

Uma vez instalada a ferida, inicia-se imediatamente o reparo tecidual. 

Esse processo pode ocorrer de duas formas, a regeneração e a cicatrização. A 

regeneração consiste na reposição tissular original, ou seja, a falha tecidual do 

ferimento será preenchida pelo mesmo tipo celular do tecido perdido, por meio da 

proliferação das células viáveis ao redor da ferida. Por outro lado, a cicatrização 

refere-se à substituição do tecido lesado por tecido fibroso ou cicatricial que é 

mais frágil e possui menor força de tensão que a pele original. Esta forma de 

reparo é comum em feridas profundas cuja epiderme e o estrato germinativo 

foram perdidos (HESS, 2002). 

 A cicatrização é um fenômeno bioquímico e fisiológico que tem como 

objetivo principal restabelecer a integridade anatômica do tecido lesionado. A 

restauração do tecido ocorre por meio de respostas e/ou interações celulares e 

moleculares que ocorrem de forma harmoniosa. Devido à alta complexidade 

dessa cascata de eventos, alguns autores utilizam diferentes classificações 

didáticas para separar as etapas da reparação, facilitando sua compreensão 

(MANDELBAUM et al., 2003; BALBINO et al., 2005). No entanto, há um 

dinamismo e sobreposição entre essas fases sendo impossível o estabelecimento 

das mesmas em períodos específicos (KUMAR et al., 2005) (Figura 2). 
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FIGURA 2 - Representação esquemática das fases da 
cicatrização relacionadas ao tempo de lesão e 
correlacionadas ao tipo celular predominante.  

Fonte: PARK & BARBUL (2004) 
 

 

2.2.1 Fase inflamatória 

 

Conhecida também como fase exsudativa envolve um conjunto de 

reações locais e sistêmicas resultado da interação de células inflamatórias e 

vasculares. A ruptura de vasos sanguíneos decorrente da agressão desencadeia 

uma resposta do organismo frente a esse evento por meio de vasoconstrição e 

formação de coágulo, evitando assim a perda excessiva de sangue (FINE & 

MUSTOE, 2001; YOUNG, 2001). 

Em decorrência do ferimento há exposição de colágeno e matriz 

extracelular que em contato com proteínas plasmáticas leva à ativação da cascata 

de coagulação. Ocorre síntese da trombina que juntamente com o colágeno 

ativam as plaquetas que se agregam formando um coágulo branco. Esse coágulo 

é rapidamente infiltrado por fibrina que forma uma rede onde os eritrócitos irão se 

aderir formando o coágulo responsável pela hemostasia (BALBINO et al., 2005). 
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As plaquetas ativadas ainda atuam como moduladoras da reparação 

tecidual liberando citocinas, fatores de crescimento e proteínas que estimulam a 

proliferação celular. Esses mediadores químicos promovem vasodilatação, 

aumento da permeabilidade vascular e favorecem a quimiotaxia leucocitária, 

dando origem ao processo inflamatório propriamente dito e surgimento dos sinais 

clássicos da inflamação: calor, rubor, dor, tumor e perda de função (KUMAR et al., 

2005; ACKERMANN, 2007; KAMAMOTO, 2007). 

As primeiras células inflamatórias atraídas pelos fatores quimiotáticos 

liberados no local da ferida são os neutrófilos. Eles possuem pico de infiltração 

nas primeiras 24 horas e estão envolvidos no controle da infecção por meio de 

fagocitose e produção de substâncias bactericidas. Ainda auxiliam no 

desbridamento dos tecidos desvitalizados por meio da produção de elastases e 

colagenases. Além disso, estão envolvidos na recomposição da celularidade 

regional já que atuam na permeabilidade vascular produzindo bradicinina que 

causa aberturas reversíveis das junções entre as células endoteliais, permitindo a 

migração de células (KAMAMOTO, 2007). 

Os neutrófilos possuem meia-vida curta e aproximadamente após 72 

horas, quando os contaminantes já foram eliminados, sua migração é 

interrompida dando lugar aos macrófagos, que passam a ser o tipo celular 

predominante originado da migração e diapedese dos monócitos circulantes e 

locais (FINE & MUSTOE, 2001; HATANAKA & CURI, 2007). 

Além de desempenhar funções semelhantes às dos neutrófilos, os 

macrófagos desempenham papel fundamental para a evolução do processo 

cicatricial. Essas células liberam fatores de crescimento como interleucina I (IL-1), 

fator transformador alfa (TGF-α), fator de crescimento de fibroblastos (FGF), entre 

outros, que irão estimular a neoangiogênese das células endoteliais, iniciar e 

propagar a deposição de tecido conjuntivo neoformado pela migração de 

queratinócitos, acelerando a reepitelização da ferida. Dessa forma, os macrófagos 

são os responsáveis pela transição da fase inicial da resposta inflamatória para as 

fases seguintes da cicatrização (KUMAR et al., 2005; KAMAMOTO, 2007; 

PERANTEAU et al., 2008). 
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2.2.2 Fase proliferativa 

 

Nesta fase ocorre a reparação do tecido conjuntivo com formação do 

tecido de granulação e do epitélio. Diante da hipóxia e da diminuição do pH no 

centro da ferida, os macrófagos interagem com tromboxanos e prostaglandinas 

produzindo o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) que é quimiotático 

para as células meso e endoteliais. A migração dessas células promove a 

angiogênese com posterior restabelecimento da circulação local, necessária para 

a oxigenação e nutrição dos tecidos (DIETER, 2005). 

Concomitante à proliferação vascular ocorre a fibroplasia que constitui 

processo de recrutamento de fibroblastos das margens da ferida e consequente 

produção de colágeno por essas células. Os fibroblastos se aderem à rede de 

fibrina, se multiplicam e começam a secretar os componentes protéicos do tecido 

cicatricial (AGNOL, 2008). 

Além do colágeno, os fibroblastos também secretam fibronectina, 

elastina, glicosaminoglicanas e ácido hialurônico. Em conjunto, as células em 

proliferação, as proteínas produzidas por elas e os vasos neoformados darão 

origem ao tecido de granulação. Este tecido é o sinal macroscópico da deposição 

de tecido conjuntivo no leito da ferida e recebe este nome devido ao seu aspecto 

granuloso e coloração avermelhada, resultado da presença de múltiplos capilares 

em forma de laços que circundam macrófagos, fibroblastos e matriz extracelular 

(SAHOTA et al., 2004; DEMOULIERE et al., 2005; BREITBART et al., 2001). 

Cada um dos componentes do tecido de granulação confere 

organização anatômica e funcionalidade ao mesmo. Os macrófagos possibilitam a 

limpeza das áreas lesadas de fragmentos desvitalizados, os neovasos por sua 

vez realizam nutrição do novo tecido mesenquimal em crescimento e os 

fibroblastos, por meio da deposição de colágeno, preenchem o defeito tecidual 

existente (DEMOULIERE et al., 2005). À medida que as fibras colágenas são 

depositadas, o tecido de granulação torna-se substrato para a progressão do 

epitélio. O número de macrófagos diminui, dando espaço aos queratinócitos que 

se apresentam como células hiperproliferativas e migratórias (SAHOTA et al., 

2004; DEMOULIERE et al., 2005). 
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O processo de reepitelização é dado pelas células epiteliais que 

reconstituem o tecido estratificado que cobrirá a ferida restaurando a função da 

pele. No caso de feridas mais superficiais, as células epiteliais migram das bordas 

das feridas e dos anexos (folículos pilosos, glândulas sebáceas e sudoríparas). Já 

nas feridas profundas onde ocorre destruição dos anexos ocorre migração apenas 

das células das bordas (CHAPONNIER & GABBIANI, 2004). 

A migração celular se dá através da matriz extracelular do tecido de 

granulação em direção ao centro da lesão. Estimulados por fatores de 

crescimento, os queratinócitos sofrem alterações durante a migração, retraindo 

tonofilamentos intracelulares e dissolvendo desmossomos. Tais alterações 

liberam as células da membrana basal e as células epiteliais adjacentes dando-

lhes a capacidade de movimentação. As células que permaneceram atrás 

daquelas que migraram começam a se proliferar e fornecer novas células para a 

cobertura da lesão e estratificação do epitélio. O processo de migração e 

proliferação celular continua até que haja contato com a outra borda de células 

epiteliais e consequente inibição por contato. Há então um processo de 

diferenciação das células para a estratificação do epitélio. Quando a 

reepitelização é completada em toda a superfície da ferida cutânea, os 

queratinócitos restabelecem os desmossomos e tonofilamentos, voltando ao seu 

aspecto normal (DEMOULIERE et al., 2005). 

 

 

2.2.3 Fase de remodelação 

 

Considerada a fase final do processo de cicatrização de uma ferida, 

ocorre de forma lenta podendo se estender por meses ou anos. É caracterizada 

por dois eventos principais: a remodelação do colágeno e a regressão endotelial 

(BLANES, 2004). 

A remodelação do colágeno tem início desde o momento da formação 

do tecido de granulação e mantém-se por meses após a reepitelização, passando 

por etapas de produção, deposição, digestão e reorganização. Inicialmente a 

deposição das fibras colágenas se dá de forma aleatória, seguindo a orientação 
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de um molde de fibronectina e obedecendo a direção e natureza das tensões 

aplicadas ao tecido (BLANES, 2004; HATANAKA & CURI, 2007). 

Em seguida, na tentativa de organização dessas fibras, ocorre digestão 

das mesmas pela ação da enzima colagenase que é produzida por macrófagos, 

fibroblastos, leucócitos e células epiteliais. As fibras colágenas são novamente 

produzidas e depositadas em arranjos mais organizados, seguindo o tecido 

conjuntivo normal adjacente, o que confere a cicatriz uma conformação mais 

regular (HATANAKA & CURI, 2007). Além disso, o novo colágeno depositado 

passa por uma modificação estrutural apresentando fibras maiores, com maior 

número de fibrilas e com quantidade significativa de ligações cruzadas entre elas. 

Tais alterações histológicas explicam o aumento do diâmetro dessas fibras e a 

força tênsil adquirida pela cicatriz (DALI et al., 1993). 

Após a reorganização do colágeno ocorre diminuição de todos os 

elementos celulares e de componentes do tecido conjuntivo, o que resulta na 

diminuição de sua síntese. Por último, há diminuição da vascularização e os 

vasos neoformados sofrem apoptose, fenômeno denominado regressão 

endotelial. Clinicamente a cicatriz torna-se pálida assumindo coloração 

semelhante à da pele adjacente (BLANES, 2004). 

 

 

2.3 Diabetes 

 

2.3.1 Diabetes mellitus 

 

Os antigos gregos utilizavam a palavra diabetes que significa sifão ou 

“passar através de”, para designar indivíduos que eliminavam grandes 

quantidades de urina, como se a água ingerida passasse pelo seu corpo sem ser 

absorvida. Já a palavra mellitus que significa “doce como mel” está relacionada à 

presença de elevados níveis de glicose na urina destes indivíduos, sendo capaz 

até de atrair formigas e abelhas (COSTA & ALMEIDA NETO, 1994). 

A primeira referência sobre diabetes mellitus (DM) data de 1500 a.C., 

com descrições de uma doença caracterizada pela emissão frequente e 

abundante de urina. Os primeiros estudos começaram por volta de 1869, quando 
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Langerhans publicou sua tese de doutorado na qual demonstrava a presença no 

pâncreas de grupos de células vascularizadas, independentes do pâncreas 

exócrino (HERRERA, 1979).  

O DM foi primeiramente descrito em cães em 1889, quando Minkowski 

relatou esta enfermidade em animais pancreatectomizados. Em 1893, Laguesse 

chegou à conclusão que dois grupos de células eram responsáveis pela secreção 

endócrina do pâncreas denominando-as de ilhotas de Langerhans (BARROS, 

2006). Somente em 1954, Sanger descreveu a estrutura primária do hormônio 

pancreático denominado insulina. No entanto seu precursor, a pró-insulina, foi 

descoberto em 1965 por Steiner (HERRERA, 1979). 

 

 

2.3.2 O pâncreas e a insulina 

 

O pâncreas é um órgão glandular em forma de “V” no cão e no gato, 

situado ao longo do duodeno (Figura 3) com estrutura túbulo-alveolar composta, 

que apresenta função exócrina e endócrina. A porção exócrina é composta por 

células acinares responsáveis pela produção de bicarbonato de sódio e do suco 

pancreático, um conjunto de enzimas digestivas que são liberadas através do 

ducto pancreático no duodeno, próximo ao ducto biliar. Já o pâncreas endócrino é 

composto por ilhotas dispersas entre as células acinares, denominadas ilhotas de 

Langerhans, que apresentam arranjo celular em forma de cordões irregulares 

ramificados (Figura 4A e 4B) entre um rico plexo capilar, responsável pela 

produção hormonal do órgão (REPETTI & BORLINA, 2003).  
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FIGURA 3 - Referências anatômicas do pâncreas canino. (EWANS & DE 
LAHUNTA, 2010)  

 

Com base nas propriedades morfológicas e de coloração foram 

identificados quatro grupos principais de células com funções secretórias 

distintas, compondo as ilhotas de Langerhans (Figura 4C). As células α são 

responsáveis pela secreção do hormônio glucagon, as células β secretam 

insulina, as células δ a somatostatina e as células F o peptídeo pancreático 

(NELSON, 2005). As células β constituem a maior parte da porção celular do 

pâncreas endócrino e localizam-se na parte central de cada ilhota (CISTERNAS, 

1999). 
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FIGURA 4 – Fotomicrografia de lâmina corada por hematoxilina eosina. O 
círculo indica uma ilhota de Langerhans em meio aos ácinos 
(A). Ilhota de Langerhans em maior aumento (B). Esquema 
representativo das ilhotas de Langerhans (C). (Adaptado de 
www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=C%C3%A9lul 
e www.webs.ulpgc.es/vethistologia/digb.htm).  

 

Disfunções envolvendo qualquer um dos tipos celulares que compõem 

o pâncreas endócrino resultam no excesso ou na deficiência do respectivo 

hormônio na circulação. Tanto nos animais domésticos quanto no homem, as 

células β são as mais acometidas por tais disfunções o que pode resultar na 

deficiência absoluta ou relativa da secreção de insulina dando origem à síndrome 

do diabetes mellitus (NELSON, 2005; PÖPPL & GONZÁLEZ, 2005). 

A insulina é um hormônio de estrutura polipeptídica formado a partir de 

um precursor denominado pró-insulina. Diversos estímulos estão envolvidos na 

modulação da secreção de insulina pelas células β, sendo o nível de glicose 

sanguínea o mais importante deles. Diante de uma hiperglicemia ocorrem síntese 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=C%C3%A9lul
http://www.webs.ulpgc.es/vethistologia/digb.htm
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e liberação de insulina por exocitose. Este hormônio então se liga aos seus 

receptores e ativa os sistemas de transporte de glicose através da membrana 

celular (CISTERNAS, 1999).  

No tecido adiposo a insulina favorece a captação de glicose pelos 

adipócitos aumentando a síntese de ácidos graxos e triglicérides e inibindo a 

lipólise das gorduras. Desta forma, o organismo torna-se capaz de armazenar 

maior massa de tecido gorduroso diminuindo os níveis séricos de ácidos graxos, 

triglicérides e corpos cetônicos. Já no tecido muscular, além de facilitar o 

armazenamento de glicose sob a forma de glicogênio no interior das fibras, a 

insulina aumenta a glicólise e a oxidação de glicose e piruvato, estimula a 

formação de alguns aminoácidos a partir de carboidratos e a síntese protéica. No 

fígado, a insulina estimula a glicólise e é responsável pela síntese de glicogênio, 

ácidos graxos e colesterol (CISTERNAS, 1999). 

A atuação da insulina dentro das vias metabólicas das gorduras, 

proteínas e carboidratos resulta na diminuição das concentrações sanguíneas de 

glicose, aminoácidos e ácidos graxos, promovendo a conversão intracelular 

desses compostos em suas formas de armazenamento como glicogênio, 

proteínas e triglicerídeos, respectivamente (CISTERNAS, 1999). A insulina 

também controla a entrada de glicose nas células do centro da saciedade na 

região ventromedial do hipotálamo, que é responsável pelo controle da 

quantidade de alimento ingerido. Na ausência relativa ou absoluta de insulina, a 

glicose não ingressa nestas células, o centro da saciedade não é inibido, e o 

indivíduo torna-se polifágico (NELSON, 2005). 

Alterações no metabolismo que envolve a insulina podem estar 

relacionadas à deficiência ou ausência de sua secreção pelas células β 

pancreáticas ou à supressão da atividade desse hormônio por razões sistêmicas 

não relacionadas ao pâncreas. Ambas as situações darão origem a uma 

desordem metabólica denominada diabetes mellitus que recebe classificação de 

acordo com sua etiologia (DAVIDSON, 2001). 
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2.3.3 Diabetes mellitus dependente de insulina (DMDI) 

 

Esta doença é caracterizada pela ausência ou insuficiência de 

produção de insulina pelas células β pancreáticas, tornando o paciente insulino-

dependente. A perda progressiva e eventualmente completa da capacidade de 

secreção de insulina advém da destruição ou deficiência de células β nas ilhotas 

de Langerhans (NELSON, 2005; BARROS, 2006). 

Na espécie humana este tipo de diabetes recebe o nome de diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1) e acomete na maioria das vezes crianças, adolescentes e 

adultos jovens. Trata-se de uma doença crônica de origem autoimune ou 

idiopática, sendo esta última ainda pouco conhecida. Na DM1 autoimune, as 

células β pancreáticas são destruídas de forma progressiva e lenta por anticorpos 

produzidos pelo organismo. Além disso, pode evoluir desde uma predisposição 

genética modulada por fatores ambientais (infecciosos, dietéticos ou tóxicos) até 

deficiência absoluta de insulina. Sabe-se que pacientes acometidos podem 

reverter o quadro dependendo da rapidez de diagnóstico e da resposta ao 

tratamento. Porém em alguns casos a insulinoterapia torna-se necessária por 

toda a vida (COBAS & GOMES, 2010).  

A classificação dos seres humanos como diabéticos tipo 1 ou 2 é 

baseada nos antecedentes familiares, histórico clínico, no resultado de análises 

imunológicas e após a administração de secretagogos de insulina. Em medicina 

veterinária, não existem critérios internacionalmente aceitos para a classificação 

do diabetes mellitus. Sendo assim, os animais são considerados diabéticos 

dependentes ou não dependentes de insulina uma vez que avaliações como 

histórico familiar, análises imunológicas e com secretagogos de insulina são mais 

difíceis de serem realizadas (NELSON & COUTO, 2006). 

A DMDI é a forma mais comum de diabetes mellitus clinicamente 

identificada nos cães, sendo caracterizada por hipoinsulinemia sem aumento da 

insulina endógena mesmo após a administração de um secretagogo insulínico 

como a glicose, por exemplo. A etiologia deste tipo de diabetes ainda é pouco 

elucidada nos cães (NELSON & COUTO, 2006). Alguns casos podem ser 

imunologicamente mediados, resultantes de insulto ambiental que inicia 

destruição autoimune das células β por linfócitos T em indivíduos geneticamente 
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predispostos. Outros fatores estimulantes podem estar relacionados ao 

surgimento da DMDI nos cães como: predisposição genética, infecções, 

pancreatites, fármacos antagonistas da insulina, obesidade e ileítes (GERMAN, 

2006; KLINKENBERG et al., 2006; PÖPPL et al., 2006). 

Todos os fatores referidos desempenham um papel que culmina na 

perda da função das células β, hipoinsulinemia, deficiência no transporte de 

glicose para o interior das células, aceleração do processo de gliconeogênese 

hepática e glicogenólise. Nos cães a DMDI é mais comum na idade adulta, 

havendo necessidade absoluta de insulina, sendo a pancreatite ou a destruição 

imunomediada de células β, ou ambas, as principais causas subjacentes desta 

doença (LAFLAMME, 2005; PÖPPL & GONZÁLEZ, 2005; KLINKENBERG et al., 

2006). 

 

 

2.3.4 Diabetes Mellitus não dependente de insulina (DMNDI) 

 

Conhecida na espécie humana como diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

representa 90 a 95% dos casos da doença nesta espécie. É diagnosticada com 

maior frequência a partir dos 40 anos de idade e está relacionada a fatores como 

a predisposição genética, obesidade, sobrepeso ou mesmo acúmulo de gordura 

na região abdominal. O aumento do sedentarismo e da obesidade em crianças e 

adolescentes tem feito aumentar também a prevalência desta enfermidade nestes 

indivíduos (COBAS & GOMES, 2010). 

Sabe-se que no DM2 não ocorre destruição das células β pancreáticas 

e sim secreção insuficiente de insulina associada à resistência do organismo a 

este hormônio. Os portadores de diabetes tipo 2 apresentam hiperglicemia, porém 

não demonstram quadro clínico característico do diabetes descontrolado, o que 

torna mais difícil o diagnóstico.  O controle da doença se dá pela ingestão 

diminuída de carboidratos, redução de peso e em alguns casos pela 

administração de fármacos (DAVIDSON, 2001; BAILES, 2002). O risco de adquirir 

DM2 aumenta com a idade, excesso de peso, sedentarismo, níveis elevados de 

colesterol e triglicerídeos e dislipidemia (COBAS & GOMES, 2010). 
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A DMNDI nos animais domésticos é caracterizada pela resistência 

primária à insulina e por células β incapazes de responder corretamente aos 

estímulos de secreção de insulina. A quantidade total de insulina secretada pode 

estar aumentada, diminuída ou normal comparada a de um animal não diabético, 

porém independentemente da quantidade de insulina secretada ela não é capaz 

de se sobrepor à resistência apresentada pelos tecidos à insulina (NELSON & 

COUTO, 2006). Como as características clínicas da DMNDI são semelhantes às 

da DMDI os cães na maioria das vezes são tratados com insulinoterapia. Já os 

gatos respondem bem a terapia com hipoglicemiantes orais (BARROS, 2006).  

O diabetes mellitus não dependente de insulina é de difícil identificação 

clínica nos cães, sendo mais diagnosticado nos gatos. Assim como nos humanos, 

está relacionado à obesidade e ingestão de carboidratos em excesso.  

Juntamente com a insulina, o pâncreas cossecreta o polipeptídeo amilóide das 

ilhotas (IAPP). A ingestão de grande quantidade de carboidratos ou a resistência 

tecidual à insulina estimulam de forma crônica as células β e aumentam a 

secreção de IAPP, o que resulta na deposição de amilóide no pâncreas e 

aumenta a destruição das células β (GROU, 2008). 

 

 

2.4 Diabetes x Cicatrização 

 

O processo de cicatrização normal é uma sequência de eventos 

complexos coordenados que envolve migração celular, inflamação, proliferação 

de diferentes tipos celulares, angiogênese, formação de componentes da matriz 

extracelular (MEC), remodelamento e reepitelização. No diabetes mellitus 

diversos fatores interferem no metabolismo deste processo tornando-o lento e 

sujeito a complicações (GOOVA et al., 2001). 

A dificuldade cicatricial está relacionada ao atraso no início da reação 

inflamatória e sua permanência por maior tempo. Além disso, a diminuição da 

angiogênese, alteração na proliferação de queratinócitos, fibroblastos e células 

endoteliais, aumento da apoptose destas células, diminuição da migração de 

fibroblastos, defeitos na deposição de colágeno e diminuição da produção de 
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fatores de crescimento também prejudicam a cicatrização (SPRAVCHIKOV et al., 

2001; LOOTS et al., 2002; DEVECI et al., 2005). 

Além das alterações diretamente relacionadas com as fases da 

cicatrização, a hiperglicemia crônica promove alterações nas células do endotélio 

vascular dando origem a uma enfermidade denominada microangiopatia 

diabética. A diminuição do fluxo sanguíneo, causada pelos danos endoteliais, 

diminui a oxigenação e nutrição dos tecidos dificultando o processo de 

cicatrização como um todo, além de estar associada a lesões isquêmicas 

(AKBARI & LOGERFO, 1999).  

A microangiopatia diabética também está relacionada com a neuropatia 

diabética, outra complicação do DM que interfere na cicatrização. A diminuição do 

fluxo sanguíneo dos capilares perineurais provoca lesões isquêmicas em torno do 

epineuro e do perineuro. Essas lesões associadas às alterações metabólicas 

levam a diminuição da condução de estímulos sensitivos e motores nos nervos 

periféricos (GUIMARÃES et al., 2009). Com sensibilidade dolorosa e reflexo 

protetor diminuídos, os pacientes diabéticos ficam expostos a lesões e 

traumatismos que ocorrem sem que os doentes percebam (OLIVEIRA, 2007). 

Em humanos, estas feridas ocorrem predominantemente nos pés e 

ficam expostas a infecções e traumatismos recorrentes, já que o paciente na 

maioria das vezes desconhece a lesão. A demora na identificação da ferida e na 

busca por tratamento adequado dificulta a cicatrização da mesma agravando o 

quadro que é responsável por um grande número de amputações (OLIVEIRA, 

2007). 

A hiperglicemia tem importante papel na patogênese das complicações 

relacionadas ao DM. Pacientes que não controlam os níveis séricos de glicose 

apresentam maior predisposição a complicações principalmente em órgãos cujas 

células não dependem da insulina para captarem a glicose como o sistema 

nervoso, coração, rins e capilares sanguíneos, o que resulta em elevada 

concentração de açúcar no meio intracelular (AHMED, 2005). 

O aumento da glicose provoca reações químicas, ativação e alteração 

do metabolismo que causam danos às células e seus constituintes. Acredita-se 

que a hiperglicemia atue em diversas vias metabólicas principais, dentre elas três 

estão envolvidas nas complicações relacionadas à cicatrização: a glicação 
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protéica, a via do poliol e a via da proteína quinase C (DÍAZ-FLORES et al., 

2004). 

 

 

2.5 Quitosana 

 

A quitina é o segundo polímero mais abundante na natureza, estando 

atrás apenas da celulose. Trata-se de um polissacarídeo de cadeia linear formado 

por unidades N-acetilglicosamina, unidas por ligações glicosídicas (DALLAN, 

2005). Sua síntese na natureza está estimada em cerca de 100 bilhões de 

toneladas por ano, podendo ser encontrada em algas, moluscos, na parede 

celular de fungos e no exoesqueleto de insetos e crustáceos. Atualmente a fonte 

economicamente mais viável de quitina é o subproduto da indústria pesqueira, 

obtido pelo processamento de camarões, caranguejos e lagostas (KURITA, 2006). 

A quitosana é o derivado mais estudado da quitina (Figura 5a) sendo 

obtida por meio de sua desacetilação em soluções básicas como o hidróxido de 

sódio ou de potássio. Durante esse processo, ligações N-acetil do polímero 

quitina vão se rompendo dando origem a D-glicosamina que contém um grupo 

amino livre. Recebe o nome de quitosana (Figura 5b) o polímero que apresenta 

grau de desacetilação superior a 50% (DALLAN, 2005). 

 

 

FIGURA 5 - Representação da estrutura química da quitina (a) e da quitosana 
(b). Fonte: DALLAN (2005). 

 

O nível de desacetilação é fundamental para a atuação da quitosana 

no processo de reparação tecidual.  Tal fato foi observado por HOWLING et al. 
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(2001) comparando o crescimento in vitro de culturas de fibroblastos e 

queratinócitos humanos tratadas com soluções de quitosana com diferentes graus 

de desacetilação. As células que receberam soluções com maior grau obtiveram 

maiores taxas de mitose. Resposta semelhante foi obtida por ALSARRA (2009) 

empregando géis contendo quitosana com diferentes pesos moleculares e graus 

de desacetilação em modelos experimentais de queimaduras em ratos, resultando 

em aceleração do processo cicatricial.  

A presença de uma amina primária (NH2) no carbono dois da cadeia de 

quitosana confere a ela uma elevada densidade de carga positiva, atuando como 

um polieletrólito. Cargas negativas geralmente presentes na superfície de 

biomoléculas como proteínas, polissacarídeos aniônicos, ácidos nucléicos e 

ácidos graxos promovem apreciável interação com a quitosana, o que justifica sua 

atividade sobre elas (KNILL et al., 2004; DALLAN, 2005). Em experimento 

realizado in vitro, HOWLING et al. (2001) sugeriram que essa interação promove 

ativação e/ou potencialização de fatores de crescimento e outros componentes 

presentes no meio extracelular, o que estimula de forma indireta a proliferação 

celular e consequentemente a cicatrização. 

Devido a sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, bioatividade e 

atoxicidade, a quitosana tem sido amplamente estudada para uso no tratamento 

de feridas. Além disso, são atribuídas a este polímero propriedadas cicatrizantes, 

hemostáticas, antimicrobianas e angiogênicas (RABEA et al., 2003; PAUL & 

SHARMA, 2004; CLASEN et al., 2006; GARCIA et al., 2008). A solubilidade em 

ácidos orgânicos e inorgânicos diluídos propicia a formação de filmes, fibras, 

esponjas, revestimentos e membranas de quitosana com boa miscibilidade com 

outros polímeros (KUMAR, 2000; NIEKRASZEWICZ, 2005). Porém, algumas 

formas de utilização da quitosana como filamentos, granulados, pó e esponjas 

podem apresentar baixa interação entre o local da ferida e o curativo (ALSARRA, 

2009). Por outro lado, membranas porosas proporcionam excelente 

permeabilidade ao oxigênio, controlam a perda de água por evaporação e 

promovem drenagem de exsudato das lesões (MI et al., 2001).  

Estudos utilizando curativos à base de quitosana em feridas cutâneas 

agudas e crônicas demonstraram sua atuação em todas as etapas do processo 

de cicatrização (NIEKRASZEWICZ, 2005; ALEMDAROG  LU et al., 2006). Em 
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feridas experimentais em cães, UENO et al. (2001) atribuíram à quitosana a 

capacidade de estimular a migração precoce de células inflamatórias 

polimorfonucleares, acelerar o processo de granulação, aumentar a quantidade 

de formação de fibras colágenas e a proliferação de fibroblastos, além de ativar 

macrófagos no sítio da ferida resultando na aceleração do processo cicatricial.  

Quitosana pura ou associada ao colágeno e ao FGF também se 

mostraram eficazes no reparo de lesões de difícil cicatrização. Tais dispositivos 

foram testados na forma de esponja e hidrogel em feridas de ratos diabéticos nos 

quais foram capazes de acelerar o processo de cicatrização e contração da ferida, 

atuando também como dispositivos de liberação controlada do fator de 

crescimento (OBARA et al., 2003; WANG et al., 2008). Resultados semelhantes 

também foram encontrados por PARK et al. (2009) utilizando filme de quitosana 

puro e associado ao FGF em úlceras de pressão de ratos idosos. 

Por outro lado, CLASEN et al. (2006) afirmaram que membranas 

densas constituídas unicamente de quitosana apresentaram baixa flexibilidade no 

estado seco dificultando sua aplicação e ainda demonstraram algumas 

desvantagens quando utilizadas em feridas úmidas, devido à permeabilidade 

insuficiente ao exsudato e ao oxigênio. Frente a isto, faz-se necessário o estudo 

da associação da quitosana a outros polímeros visando desenvolver biomateriais 

mais completos. 



 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todas as etapas do projeto foram realizadas de acordo com as 

recomendações éticas da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de 

Laboratório (SBCAL/COBEA), após submissão e aprovação do Comitê de Ética 

da Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo 114/2011. 

 

 

3.1 Processamento e caracterização do gel de quitosana 

 

O processamento e caracterização do gel de quitosana 2% foram 

conduzidos no Laboratório de Biofarmácia e Farmacocinética (Biopk) da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (FF/UFG). A quitosana 

utilizada como matéria prima foi adquirida na Sigma Inc. (EUA) (cod.: 417963) e o 

ácido acético glacial USP fornecido pela Vetec®. Os demais reagentes e soluções 

utilizadas foram produzidos e padronizados na FF/UFG. 

Para a determinação do grau de desacetilação da quitosana foi 

realizada titulação potenciométrica para a quantificação dos grupamentos aminos 

presentes na estrutura do polímero. Uma amostra de 0,2g de quitosana foi diluída 

em 20mL de ácido clorídrico (HCl) 0,1M e 100mL de água destilada, deixada em 

repouso durante 12 horas para melhorar a solubilidade da quitosana.  

Após este período a solução de quitosana, sob agitação constante, foi 

titulada com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1M acondicionada em 

bureta calibrada de 25mL. A solução titulante foi adicionada por gotejamento e a 

cada alíquota de 0,5mL foi registrado o pH da solução de quitosana com auxílio 

de pHmetro W3B (BEL®), até atingir o pH final de 12. Para garantir maior 

confiabilidade dos resultados todos os procedimentos foram realizados em 

triplicata. 

O grau de desacetilação (GD) foi calculado em função da porcentagem 

dos grupamentos amino de acordo com a equação: 
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% GD = [M (V2 - V1)161 x100]/W 

 

Onde, 

V1 = volume de NaOH correspondente a neutralização do excesso de HCl 

na solução;  

V2 = volume de NaOH correspondente a neutralização dos grupamentos 

amino presentes no polímero; 

M = concentração da solução de NaOH;  

W = massa da amostra de quitosana em mg.  

O valor 161 corresponde à massa equivalente a um monômero do 

polímero. 

 

Após a determinação do GD da quitosana, procedeu-se a confecção do 

gel. O gel base de quitosana a 2% foi preparado em triplicata pela dissolução de 

2g de quitosana em 10mL de ácido acético glacial USP e 90mL de água destilada 

seguida de agitação por três minutos em agitador manual. As amostras do gel 

foram mantidas sob agitação constante durante 24 horas em agitador magnético 

automático (Nova Orgânica®) e após este período foram colocadas em lavadora 

ultrassônica (Unique®) para a retirada de bolhas. Posteriormente o pH das 

triplicatas foi medido com auxílio de pHmetro W3B (BEL®). 

Como parte da análise físico-química do gel de quitosana a 2%, foram 

realizadas medidas viscosimétricas das amostras em viscosímetro de Brookfield, 

modelo DV-II Pro com spindle SDC tipo SSA modelo SC4-31 (Figura 6). Foram 

medidos 10mL de cada amostra de gel em proveta e colocados na câmara 

acoplada ao viscosímetro. O spindle escolhido foi colocado dentro da câmara, de 

forma que tivesse sua extremidade coberta totalmente pelo gel. Após o 

acionamento do equipamento, o spindle gira dentro do gel fornecendo as medidas 

de velocidade (rpm), temperatura (°C), viscosidade (cps) e torque (%). 
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FIGURA 6 - Viscosímetro de Brookfield 

DV-II Pro (A). Spindle 
modelo SC4-31 (B). 

 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

Foram utilizadas 54 ratas da linhagem Wistar, adultas, pesando entre 

150-200g. Os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos (GC, GA e 

GQ) com 18 indivíduos cada, de acordo com o tratamento recebido e cada grupo 

foi subdividido em três subgrupos contendo seis animais, de acordo com o tempo 

experimental pré-determinado para análise histológica da ferida, sendo 7, 14 e 21 

dias de pós-cirúrgico. As ratas do GC ou grupo controle receberam sobre suas 

feridas apenas solução fisiológica, as do GA tiveram suas feridas tratadas com 

óleo de ácidos graxos essenciais (AGEs) e o GQ recebeu como tratamento gel de 

quitosana a 2%. 

 

 

3.3 Indução experimental do diabetes 

 

Após jejum alimentar de 24 horas, as ratas dos três grupos receberam 

uma única aplicação de aloxana (120mg/kg) diluída em solução fisiológica, por via 
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intraperitonial na região retroumbilical com o animal posicionado na vertical com a 

cabeça voltada para baixo.  

Os animais permaneceram em jejum por mais 4 horas, quando foi 

reintroduzida a alimentação. Passadas 72 horas da aplicação da aloxana, 

realizou-se a dosagem da glicemia de cada animal por meio de um kit comercial 

para análise glicêmica (BioCheck®). Foram consideradas diabéticas as ratas com 

nível de glicêmico superior a 200mg/dL. A fim de assegurar a permanência do 

estado diabético durante todo o experimento foi realizado um acompanhamento 

semanal do nível de glicose sanguínea de todos os animais. 

 

 

3.4 Procedimento cirúrgico 

 

Os animais portadores de diabetes foram submetidos ao procedimento 

cirúrgico para confecção das feridas cutâneas. No protocolo anestésico foi 

utilizado quetamina (90mg/kg), xilazina (5mg/kg) e cloridrato de tramadol (1mg/kg) 

aplicadas via intraperitonial. Após tricotomia e antissepsia da região dorsal do 

animal, foram feitas feridas cutâneas com auxílio de punch para biópsia de 

8,0mm, retirando-se pele e tecido subcutâneo, deixando a fáscia muscular 

exposta (Figura 7). Após o procedimento, foram realizadas aplicações de 

cloridrato de tramadol na dose de 1mg/kg, por via intraperitoneal durante três dias 

a fim de promover analgesia. Os curativos foram realizados a cada 48 horas, de 

acordo com o tratamento e período estabelecido para cada grupo, sendo as 

feridas previamente limpas com solução fisiológica antes da aplicação do 

respectivo tratamento. Não foi necessária sedação ou anestesia para a contenção 

dos animais no momento dos curativos. 
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FIGURA 7- Ilustração representativa 
do local da ferida 
cutânea produzida com 
punch dermatológico de 
8mm de diâmetro. 
Fonte: ANTÔNIO, 2005. 

 

 

3.5 Avaliação macroscópica 

 

Para a determinação da área da ferida e análise de seus aspectos 

macroscópicos, nos dias de curativo foram capturadas imagens digitais das 

feridas com câmera Sony®, resolução 7.2 Megapixels, fixada em estativa e 

mantida a uma distância constante de 15cm do dorso de cada rata.  

Posteriormente as imagens foram analisadas no programa Image J® 

para determinação das medidas de área das mesmas, mediante prévia calibração 

do software (Figuras 8 e 9). 
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FIGURA 8 – Calibração do programa analisador de imagens Image J® para 
determinação da área de ferida cutânea em ratas diabéticas (A e 
B). Seleção e recorte da área da ferida para visualização em 
tamanho maior e posterior medida da área (C e D). 
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FIGURA 9 – Determinação da área da ferida em cm2 por meio do comando 
“Threshold colour” seguido pela ferramenta “Measure particles” 
disponíveis no software Image J®, após calibração prévia do 
programa. 

 

 

Ao final do período de tratamento estabelecido para cada subgrupo (7, 

14 e 21 dias), os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 sob anestesia 

geral, para coleta das feridas dorsais. 
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3.6 Avaliação microscópica 

 

Cada ferida cirúrgica foi dissecada com margem de segurança de 1cm 

em torno do leito da lesão, sendo a peça anatômica colocada em recipiente 

contendo formol 10%. As amostras foram processadas para a confecção de 

lâminas histológicas que receberam coloração pela técnica de hematoxilina 

eosina (HE) para a análise morfológica dos tecidos (OBARA et al., 2003; WANG 

et al., 2008; ALSARRA et al., 2009; PARK et al., 2009). Com o intuito de 

acompanhar o processo de cicatrização foram avaliados os seguintes parâmetros: 

necrose, hiperplasia e reepitelização na epiderme, células mononucleares, 

neovascularização, fibroblastos, colágeno e tecido conjuntivo, na derme. Para 

necrose e hiperplasia foram atribuídas duas graduações: presente ou ausente; 

para reepitelização foram três: ausente, parcial ou completa, para tecido 

conjuntivo duas: frouxo ou denso e para os demais parâmetros quatro escores: 

ausente (0), discreto (1-25% do campo), moderado (26-50% do campo) ou 

acentuado (51-100% do campo) (BRANCO NETO et al., 2006; GARROS et al., 

2006). 

 

 

3.7 Análise estatística 

   

Os dados quantitativos referentes à redução da área das feridas foram 

analisados por Análise de Variância (ANOVA). Sendo a ANOVA significativa, foi 

realizado o Teste de Tukey para duas médias. Na avaliação por microscopia, as 

frequências dos escores relacionados à epiderme foram submetidas ao Teste 

Exato de Fischer; já as dos escores da derme, ao Teste de Kruskal – Wallis 

(SAMPAIO, 1998; GARROS et al., 2006). Para todos os testes foi utilizado nível 

de significância de 5% (p<0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Processamento e caracterização do gel de quitosana 

 

A determinação do grau de desacetilação foi realizada em meio ácido 

pela titulação com solução de NaOH padronizada na concentração 0,1M. Após 

adição de quantidade suficiente de NaOH ocorreu a neutralização do excesso de 

ácido, acompanhado de aumento abrupto do valor do pH. A partir deste ponto, 

todo HCl em excesso na solução foi neutralizado e a titulação ocorreu com os 

grupos amino protonados da cadeia de quitosana. Após a neutralização de todo 

H+ dos grupos amino das unidades desacetiladas, ocorreu outro incremento no 

valor do pH indicando que todo o ácido da solução foi neutralizado. As curvas 

obtidas na titulação potenciométrica das triplicatas de quitosana estão expressas 

na Figura 10. 
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FIGURA 10 - Curvas de titulação potenciométrica 
das triplicatas da solução de 
quitosana. 

 

Cada pico da derivada primeira dos gráficos de titulação correspondem 

ao volume necessário de NaOH para neutralização do excesso de ácido e dos 

grupos aminos, respectivamente. Esses valores em volume foram utilizados para 

o cálculo do valor do GD de cada amostra de quitosana e do GD médio. Os dados 

finais obtidos estão demonstrados na Tabela 1.  
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TABELA 1 - Grau de desacetilação de triplicatas de quitosana 

AMOSTRA GRAU DE DESACETILAÇÃO (%) 

1 67,80 

2 75,78 

3 74,18 

MÉDIA 72,59 

 

Após a determinação do grau de desacetilação da quitosana procedeu-

se a confecção do gel a 2%. A mistura de quitosana com ácido acético glacial e 

água destilada, resultou em um gel espesso e transparente. Os dados obtidos na 

análise de pH e viscosidade do fármaco estão expressos nas Tabelas 2 e 3. 

 

TABELA 2 – Valores de pH do gel de quitosana 2% 

Quitosana 2% pH pré 
agitação 

Temperatura 
(°C) 

pH pós agitação Temperatura 
(°C) 

Replicata 1 4,78 19 5,14 27 
 

Replicata 2 5,18 19 4,78 26 
 

Replicata 3 4,63 18 4,66 24 
 

Médias ± 
desvio padrão 

 
4,86±0,28 

 
- 

 
4,86±0,25 

 
- 

 

 

TABELA 3 – Análise viscosimétrica do gel de quitosana 2% 

Amostra Viscosidade 
(cp)  

Velocidade 
(rpm) 

Torque (%) Temperatura 
(°C) 

Quitosana 2%     

Replicata 1 4729 6 94,7 26,6 

Replicata 2 3719 6 74,4 26,8 

Replicata 3 2729 6 54,7 28,4 

Pool 3119 6 62,4 27,7 

Médias ± desvio 
padrão 

 
3574±871,03 

 
- 

 
71.55±17,43 

 
27,4±0,83 
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4.2 Avaliação macroscópica da cicatrização 

 

A avaliação macroscópica das feridas foi realizada a fim de 

acompanhar o processo de cicatrização no decorrer de cada período de avaliação 

pós-operatória. As medidas das áreas das feridas obtidas pelo programa Image 

J®, foram transformadas em porcentagem para melhor visualização da taxa de 

contração da ferida em cada período e de acordo com cada tratamento. 

Aos sete dias de pós-operatório observou-se redução média de 44% da 

área da ferida no GC, 57,1% no GA e 53,9% no GQ. Não foi encontrada diferença 

significativa entre os tratamentos pela ANOVA (p>0,05), porém pode-se observar 

maior rapidez na cicatrização das feridas tratadas com AGEs e quitosana quando 

comparadas ao controle (Figura 11). 
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FIGURA 11 – Porcentagem média ± desvio padrão da contração da 
área das feridas aos sete dias de pós-operatório nos 
diferentes tratamentos. Acompanhamento 
macroscópico da evolução da cicatrização das feridas 
aos sete dias no GC (A), GA (B) e GQ (C). Gráfico de 
barras representando a porcentagem de contração das 
feridas aos sete dias de pós-operatório de acordo com 
o tratamento recebido. GC - grupo controle, GA - grupo 
ácidos graxos e GQ – grupo quitosana. 

 

Quando observada a evolução da cicatrização no decorrer do tempo, 

notou-se que nos primeiros dois dias de tratamento os animais do GQ tiveram 

uma redução mais pronunciada que os demais grupos, chegando a uma 

contração média de aproximadamente 30% da área da ferida. Queda semelhante 

voltou a acontecer neste grupo entre o quarto e sexto dias. O GA apresentou uma 
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queda mais constante do segundo ao sexto dia de pós-operatório, caracterizando 

processo de cicatrização aceitável, porém sem picos de contração mais 

acelerados. Dos três grupos, o GC foi o que demonstrou reparação tecidual mais 

lenta e homogênea no decorrer dos primeiros sete dias, sem quedas acentuadas 

de contração (Figura 12).    
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FIGURA 12 – Gráfico representativo da evolução da 
cicatrização em função do tempo de 
feridas cutâneas de ratas diabéticas 
durante o período de sete dias de 
acordo com os diferentes tratamentos: 
grupo controle (GC), grupo ácidos 
graxos (GA) e grupo quitosana (GQ). 

 

 

A contração média das feridas aos 14 dias foi de 81% no GC, 89,29% 

no GA e 97,3% no GQ. Neste período a ANOVA demonstrou diferença estatística 

entre os grupos. Foi realizado o Teste de Tukey para duas médias, comparando 

os grupos dois a dois, sendo possível observar superioridade estatística do 

tratamento do GQ sobre o GC (p=0,02) (Figura 13). 
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FIGURA 13 - Porcentagem média ± desvio padrão da contração da área das 
feridas aos 14 dias de pós-operatório nos diferentes 
tratamentos. Acompanhamento macroscópico da evolução da 
cicatrização das feridas aos 14 dias no GC (A), GA (B) e no GQ 
(C). Gráfico de barras representando a porcentagem de 
contração de feridas cutâneas de ratas diabéticas aos 14 dias 
de pós-operatório de acordo com o tratamento recebido. 
Números seguidos por * são diferentes estatisticamente. GC - 
grupo controle, GA - grupo ácidos graxos e GQ - grupo 

quitosana. 
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Ao avaliar a evolução do reparo tecidual em função do tempo, 

observou-se que a cicatrização das feridas no GQ foi mais acelerada que a dos 

demais grupos do segundo ao 14º dia de avaliação, com redução mais acentuada 

da área da ferida entre os dias dois e oito. No grupo GA o reparo tecidual foi mais 

lento que do GQ e mais acelerado que o GC, embora entre o sexto e décimo dia o 

tratamento controle tenha se mostrado superior ao com óleo de AGEs (Figura 14). 
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FIGURA 14 - Gráfico representativo da evolução da 
cicatrização em função do tempo de 
feridas cutâneas de ratas diabéticas 
durante o período de 14 dias, nos 
diferentes tratamentos: grupo controle 
(GC), grupo ácidos graxos (GA) e grupo 
quitosana (GQ). 

 

Com 21 dias de pós-operatório, a maioria dos animais apresentavam 

reepitelização completa das feridas, principalmente nos grupos GA e GQ. As 

porcentagens médias de contração da ferida foram 92,14% para o GC, 98,89% 

para o GA e 99,18% para o GQ. Também não foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas entre os tratamentos neste período, porém novamente 

os grupos GA e GQ se mostraram superiores ao GC (Figura 15). 
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FIGURA 15 - Porcentagem média ± desvio padrão da contração da área 
das feridas aos 21 dias de pós-operatório nos diferentes 
tratamentos. Acompanhamento macroscópico da evolução 
da cicatrização das feridas aos 21 dias no GC (A), GA (B) e 
no GQ (C). Gráfico de barras representando a 
porcentagem de contração de feridas cutâneas de ratas 
diabéticas aos 21 dias de pós-operatório de acordo com o 
tratamento recebido. GC - grupo controle, GA - grupo 
ácidos graxos e GQ - grupo quitosana. 

 

O GA demonstrou diminuição acentuada da área da ferida nos 

primeiros dois dias de pós-operatório. Após este período a contração permaneceu 

mais constante até o final da avaliação, estando muito próxima aos demais 

grupos. O reparo tecidual no GQ foi mais intenso também no período inicial do 
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tratamento, porém se manteve mais acelerado até o sexto dia, se tornando mais 

constante deste momento em diante. Até o segundo dia de pós-operatório, o GC 

não demonstrou evolução na cicatrização das feridas. A partir deste período 

observou-se queda acentuada até o sexto dia, porém sempre abaixo dos outros 

dois grupos. Além disso, a partir do 14º dia os grupos GA e GQ mostraram uma 

aceleração na cicatrização superior ao GC, que se manteve até o final (Figura 

16). 
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FIGURA 16 - Gráfico representativo da evolução da 
cicatrização em função do tempo de 
feridas cutâneas de ratas diabéticas 
durante o período de 21 dias, nos 
diferentes tratamentos: grupo controle 
(GC), grupo ácidos graxos (GA) e 
grupo quitosana (GQ). 
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4.3 Avaliação microscópica 

 

Os dados da análise das lâminas histológicas foram tabulados de 

acordo com o período de avaliação pós-operatório e divididos em parâmetros 

relacionados à epiderme e à derme.  

Aos sete dias de pós-operatório observou-se a presença de necrose 

em 83% dos animais do GC e 17% do GQ, não sendo encontrado este evento 

nas lâminas do GA. Pelo Teste Exato de Fischer, encontrou-se diferença 

significativa entre o GC e GA (p=0,01) e entre GC e GQ (p=0,04), o que não foi 

observado entre GA e GQ. Hiperplasia foi encontrada em 100% dos animais do 

GC, 87% do GA e 67% do GQ, não havendo diferença significativa. Quanto à 

reepitelização neste período, ela esteve ausente em 100% do GC e 83% do GA, 

porém apresentou-se de forma parcial em 67% do GQ, demonstrando aceleração 

do processo cicatricial neste grupo (Figura 17). Estatisticamente, houve diferença 

entre o GC e o GQ (p=0,04) para a variável reepitelização (Tabela 4). 

 

 

FIGURA 17 – Fotomicrografias da epiderme da região da ferida cutânea de ratas 
diabéticas aos sete dias de pós-operatório (HE, 10x). A: 
Reepitelização ausente (seta preta) e hiperplasia epidérmica 
(estrela amarela) representando os animais do GC. B: 
Reepitelização ausente (seta) e hiperplasia epidérmica (estrela 
amarela) representando os animais do GA. C: Reepitelização 
parcial (seta) e hiperplasia epidérmica (estrela amarela) nos 
animais do GQ. GC - grupo controle, GA - grupo ácidos graxos e 
GQ - grupo quitosana. 
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TABELA 4 – Frequências e porcentagens dos escores dos parâmetros histológicos 
encontrados na avaliação da epiderme de feridas cutâneas de ratas 
diabéticas de acordo com o tratamento empregado aos sete dias de pós-
operatório.  

07 DIAS GRUPOS 

PARÂMETRO CONTROLE AGEs QUITOSANA 

Necrose    

Ausente 1 (17%)a 6 (100%)b 5 (83%)b 

Presente 5 (83%)a 0b 1 (17%)b 

Hiperplasia    

Ausente 0 1 (17%) 2 (33%) 

Presente 6 (100%) 5 (83%) 4 (67%) 

Reeptelização    

Ausente 6 (100%)* 5 (83%) 
2 (33%)

* 

Parcial 0* 1 (17%) 
4 (67%)

* 

Completa 0* 0 0* 

Letras iguais na mesma linha não diferem entre si de acordo com o Teste Exato de Fischer 

(p>0,05). Números seguidos por 
* são diferentes estatisticamente de acordo com o Teste Kruscal 

Wallis (p<0,05). 
 
 

Na derme, ainda no período de sete dias, evidenciou-se discreta 

neovascularização e acentuada presença de células mononucleares nas 

amostras de todos os grupos. Fibroblastos se apresentaram de forma discreta em 

50% das lâminas do GC e em 83% do GA, estando ausentes em 50% do GQ. A 

presença de fibras colágenas não foi notada em 50% das feridas do GC e do GQ 

no período de sete dias, sendo visualizadas de forma discreta em 83% do GA 

(Tabela 5). Infiltrado polimorfonuclear (PMN) foi encontrado de forma acentuada 

apenas nas lâminas das feridas tratadas com quitosana aos sete dias de pós-

operatório. Tal achado não foi evidenciado nos demais grupos. O tecido 

conjuntivo se caracterizou como frouxo em todos os animais dos três grupos 

analisados. Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos para 

nenhum dos parâmetros avaliados na derme (Figura 18). 
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TABELA 5 – Frequências e porcentagens dos escores dos parâmetros 
histológicos encontradas na avaliação da derme de feridas 
cutâneas de ratas diabéticas de acordo com o tratamento 
empregado aos sete dias de pós-operatório. 

07 DIAS  GRUPOS  

PARÂMETRO CONTROLE AGEs QUITOSANA 

Neovascularização    

Ausente 0 0 0 

Discreta 4 (67%) 5 (83%) 5 (83%) 

Moderada 2 (33%) 0 1 (17%) 

Acentuada 0 1 (17%) 0 

Mononucleares    

Ausente 0 0 0 

Discreta 0 0 0 

Moderada 1 (17%) 1 (17%) 1 (17%) 

Acentuada 5 (83%) 5 (83%) 5 (83%) 

Fibroblastos    

Ausente 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%) 

Discreta 3 (50%) 5 (83%) 2 (33%) 

Moderada 1 (17%) 0 1 (17%) 

Acentuada 0 0 0 

Colágeno    

Ausente 

Discreta 

3 (50%) 

2 (33%) 

1 (17%) 

5 (83%) 

3 (50%) 

2 (33%) 

Moderada 1 (17%) 0 1 (17%) 

Acentuada 0 0 0 

Tecido conjuntivo    

Frouxo 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

Denso 0 0 0 
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FIGURA 18 – Fotomicrografias da derme da região da ferida cutânea de ratas 
diabéticas aos sete dias de pós-operatório nos diferentes 
tratamentos (HE, 40x). Predominância de células mononucleares 
e tecido conjuntivo frouxo na derme dos animais do GC (A), GA 
(B) e GQ (C). GC - grupo controle, GA - grupo ácidos graxos e 
GQ - grupo quitosana. 

 

Na epiderme aos 14 dias de tratamento, houve ausência de necrose 

em 83% das feridas em todos os grupos, enquanto que hiperplasia foi observada 

em 17% do GC, 50% do GA e 67% do GQ. As frequências dos dois parâmetros 

se mostraram estatisticamente iguais para os três grupos. No que diz respeito à 

reepitelização, ela ocorreu de forma parcial em 83% das amostras do GC e de 

forma completa em 67% do GA e 83% do GQ (Figura 19). Na comparação dos 

tratamentos dois a dois, constatou-se diferença significativa entre GC e GQ 

(p=0,04) (Tabela 6).   

 

 

FIGURA 19 - Fotomicrografias da epiderme na região da ferida cutânea de ratas 
diabéticas aos 14 dias de pós-operatório (HE, 10x). A: 
Reepitelização parcial no GC (seta). Reepitelização completa 
(seta) no GA (B) e no GQ (C). GC - grupo controle, GA - grupo 
ácidos graxos e GQ - grupo quitosana. 
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TABELA 6 - Frequências e porcentagens dos escores dos parâmetros histológicos 
encontrados na avaliação da epiderme de feridas cutâneas de ratas 
diabéticas de acordo com o tratamento empregado aos 14 dias de pós-
operatório. 

14 DIAS GRUPOS 

PARÂMETRO CONTROLE AGEs QUITOSANA 

Necrose    

Ausente 5 (83%) 5 (83%) 5 (83%) 

Presente 1 (17%) 1 (17%) 1 (17%) 

Hiperplasia    

Ausente 5 (83%) 3 (50%) 2 (33%) 

Presente 1 (17%) 3 (50%) 4 (67%) 

Reepitelização    

Ausente 0* 1 (17%) 
0* 

Parcial 5 (83%)* 1 (17%) 
1 (17%)* 

Completa 1 (17%)* 4 (67%) 
5 (83%)* 

Números seguidos por 
* são diferentes estatisticamente de acordo com o Teste Kruscal Wallis 

(p<0,05). 

 

A neovascularização apresentou-se ausente ou discreta na maioria dos 

animais dos três tratamentos aos 14 dias. Este evento se mostrou acentuado 

apenas em dois animais (33%) do GC e um animal (17%) do GA. Os 

mononucleares estiveram presentes de forma discreta a moderada no GC, 

discreta no GA e discreta a acentuada no GQ. Quanto à presença de fibroblastos 

e colágeno, ambos apresentaram maiores níveis se comparados ao período de 

sete dias, estando presentes de forma moderada a acentuada em todos os 

grupos (Tabela 7). O tecido conjuntivo ainda se manteve frouxo na maioria das 

amostras, apenas o GQ apresentou 33% de lâminas com tecido conjuntivo denso 

(Figura 20).  
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TABELA 7 - Frequências e porcentagens dos escores dos parâmetros 
histológicos encontrados na avaliação da derme de feridas 
cutâneas de ratas diabéticas de acordo com o tratamento 
empregado aos 14 dias de pós-operatório. 

14 DIAS  GRUPOS  

PARÂMETRO CONTROLE AGEs QUITOSANA 

Neovascularização    

Ausente 2 (33%) 3 (50%) 3 (50%) 

Discreta 2 (33%) 2 (33%) 2 (33%) 

Moderada 0 0 1 (17%) 

Acentuada 2 (33%) 1 (17%) 0 

Mononucleares    

Ausente 1 (17%) 1 (17%) 1 (17%) 

Discreta 2 (33%) 3 (50%) 2 (33%) 

Moderada 2 (33%) 1 (17%) 1 (17%) 

Acentuada 1 (17%) 1 (17%) 2 (33%) 

Fibroblastos    

Ausente 0 0 0 

Discreta 0 0 1 (17%) 

Moderada 2 (33%) 1 (17%) 1 (17%) 

Acentuada 4 (67%) 5 (83%) 4 (67%) 

Colágeno    

Ausente 

Discreta 

0 0 0 

0 1 (17%) 1 (17%) 

Moderada 3 (50%) 4 (67%) 1 (17%) 

Acentuada 3 (50%) 1 (17%) 4 (67%) 

Tecido conjuntivo    

Frouxo 6 (100%) 5 (83%) 4 (67%) 

Denso 0 1 (17%) 2 (33%) 
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FIGURA 20 – Fotomicrografias da derme da região das feridas cutâneas de ratas 
diabéticas aos 14 dias de pós-operatório (HE, 40x). Predominância 
de fibroblastos e fibras colágenas nos animais do GC (A), GA (B) e 
GQ (C). GC - grupo controle, GA - grupo ácidos graxos e GQ - 
grupo quitosana. 

 

Aos 21 dias de pós-operatório, a maioria das feridas já se apresentava 

na fase final de cicatrização, não havendo mais sinais de necrose ou hiperplasia 

na epiderme de nenhuma amostra nos diferentes tratamentos. A reepitelização se 

mostrou completa na maioria das amostras do GC e em todas do GQ, 

apresentando-se parcial em 50% das feridas do GA (Tabela 8). 

 

TABELA 8 - Frequências e porcentagens dos escores dos parâmetros histológicos 
encontrados na avaliação da epiderme de feridas cutâneas de ratas 
diabéticas de acordo com o tratamento empregado aos 21 dias de pós-
operatório. 

21 DIAS GRUPOS 

PARÂMETRO CONTROLE AGEs QUITOSANA 

Necrose    

Ausente 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

Presente 0 0 0 

Hiperplasia    

Ausente 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

Presente 0 0 0 

Reeptelização    

Ausente 0 0 0 

Parcial 2 (33%) 3 (50%) 0 

Completa 4 (67%) 3 (50%) 6 (100%) 
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Da mesma forma, os achados da derme estiveram de acordo com a 

fase final do processo de reparo da pele, com diminuição da neovascularização e 

da presença de mononucleares. A acentuada predominância de fibroblastos e 

colágeno caracterizou o processo de remodelagem da área reparada (Figura 21). 

No entanto, o tecido conjuntivo permanecia frouxo na maioria das amostras dos 

três grupos, com exceção do grupo GA que apresentou 50% de suas amostras 

com tecido conjuntivo denso (Tabela 9).  

 

 

FIGURA 21 – Fotomicrografias da epiderme e derme da região das feridas 
cutâneas de ratas diabéticas aos 21 dias de pós-operatório de 
acordo com os respectivos tratamentos (HE, 10x e 40x). 
Reepitelização completa da epiderme nos grupos controle (A), 
AGEs (B) e quitosana (C). Predominância de fibroblastos e 
fibras colágenas na derme do GC (D), GA (E) e GQ (F). GC - 
grupo controle, GA - grupo ácidos graxos e GQ - grupo 

quitosana. 
 

 

 

 

 

 



27 
 

TABELA 9 - Frequências e porcentagens dos escores dos parâmetros 
histológicos encontrados na avaliação da derme de feridas 
cutâneas de ratas diabéticas de acordo com o tratamento 
empregado aos 21 dias de pós-operatório. 

21 DIAS  GRUPOS  

PARÂMETRO CONTROLE AGEs QUITOSANA 

Neovascularização    

Ausente 3 (50%) 5 (87%) 2 (33%) 

Discreta 1 (17%) 1 (17%) 2 (33%) 

Moderada 2 (33%) 0 1 (17%) 

Acentuada 0 0 1 (17%) 

Mononucleares    

Ausente 5 (87%) 5 (87%) 5 (87%) 

Discreta 1 (17%) 1 (17%) 1 (17%) 

Moderada 0 0 0 

Acentuada 0 0 0 

Fibroblastos    

Ausente 0 0 0 

Discreta 0 0 0 

Moderada 0 1 (17%) 0 

Acentuada 6 (100%) 5 (87%) 6 (100%) 

Colágeno    

Ausente 

Discreta 

0 0 0 

0 0 0 

Moderada 0 1 (17%) 0 

Acentuada 6 (100%) 5 (87%) 6 (100%) 

Tecido conjuntivo    

Frouxo 4 (67%) 3 (50%) 5 (87%) 

Denso 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 
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5 DISCUSSÃO 

 

A quitosana já possui efeito cicatrizante comprovado cientificamente e 

por isso tem despertado o interesse da comunidade científica em utilizá-la em 

estudos de cicatrização dos mais diversos tipos de lesões. De acordo com UENO 

et al. (2001) este polímero participa de todas as fases do reparo de feridas 

ativando células como macrófagos, fibroblastos, polimorfonucleares, estimulando 

a angiogênse e promovendo maior formação de tecido de granulação. GARCIA et 

al. (2008) atribuíram à quitosana propriedades antimicrobianas, hemostáticas e 

imunomoduladoras. Todas essas características, além do fato de se tratar de um 

polímero biodegradável e biocompatível, motivaram a escolha da quitosana para 

a terapia de feridas diabéticas que são conhecidamente feridas de difícil 

cicatrização. 

Existem diversos métodos propostos para a determinação do GD. A 

quitosana utilizada como matéria prima para a confecção do gel cicatrizante foi 

submetida a titulação potenciométrica em meio ácido, pois é um método de fácil 

execução e eficiente na determinação do GD, conforme citado por ZANATTA & 

TIERA (2009), MOURA et al (2009) e OLIVEIRA & NUNES (2011). Já BRANT 

(2008) utilizou a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, espectroscopia 

vibracional no infravermelho e análise elementar.  

O GD médio encontrado na quitosana utilizada no presente estudo 

72,6% é considerado um nível de desacetilação médio e está de acordo com o da 

maioria das quitosanas comerciais que gira em torno de 70 a 85% como afirma 

BRANT (2008). Quitosanas de grau médico devem possui GD igual ou superior a 

90%, visto que aquelas de valor baixo não se dispersam facilmente e não formam 

géis farmacotecnicamente elegantes, segundo FERREIRA (2011). Porém, as 

quitosanas consideradas de baixa qualidade são aquelas que possuem GD 

inferior a 70%. O grau de desacetilação está diretamente relacionado com sua 

atuação no processo de cicatrização e define praticamente todas as suas 

propriedades físico-químicas como densidade de carga, cristalinidade e 

solubilidade, conforme citado por BARBOSA et al. (2005). Segundo KNILL et al. 

(2004), quanto maior o nível de desacetilação da quitosana mais elevada é a 

densidade de carga positiva, atuando como um polieletrólito que interage com as 
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cargas negativas geralmente presentes no sítio da ferida. HOWLING et al. (2001) 

sugeriram que essa interação promove ativação e/ou potencialização de fatores 

de crescimento e outros componentes presentes no meio extracelular, o que 

estimula de forma indireta a proliferação celular e consequentemente a 

cicatrização. 

A quitosana é pouco solúvel em água, dissolvendo-se neste meio 

apenas com a adição de ácidos com os quais forma um policátion por protonação 

dos grupos aminas livres na cadeia polimérica. De acordo com CHUNG et al. 

(2006) a solubilidade limitada da quitosana é considerada uma das principais 

limitações da sua processabilidade e uso. No presente estudo, o gel de quitosana 

2% foi preparado a partir da dissolução do polímero em solução de ácido acético 

glacial utilizando como base as metodologias indicadas por ALEMDAROGLU et 

al. (2006), FERREIRA (2011), ALSARRA (2009) e YANG et al. (2010). Para 

melhorar a solubilidade do polímero nesse meio, foi instituída agitação automática 

durante 24 horas o que resultou em um gel transparente, espesso e límpido, sem 

acúmulo de partículas de quitosana não dissolvidas. 

Além da padronização da produção do gel foram realizadas análises 

para caracterização do mesmo, como a viscosimetria e o valor de pH. O valor de 

pH médio encontrado foi de 4,86 (±0,25) se encontrando um pouco abaixo do 

recomendado por FERREIRA (2011) e por ALEMDAROGLU et al. (2006), em 

torno de 5,5. Como a pele íntegra possui pH entre 5 e 6, formulações tópicas 

deveriam ter seus valores corrigidos para esta faixa. No presente estudo, tentou-

se correção do pH por meio do gotejamento de solução de NaOH como indicado 

por FERREIRA (2011). Porém, tal solução provocou a formação de grumos no gel 

o que impediu sua incorporação ao mesmo e a correção da acidez.  

Apesar do valor do pH da pele íntegra tender a neutralidade, DECLAIR 

& MONTEIRO (2009) afirmam que feridas com pH entre 2 e 4 apresentam 

melhores condições de cicatrização do que aquelas com pH básico. O pH ácido 

no leito da ferida também se mostra favorável quanto à proteção contra infecções. 

De acordo com FERREIRA et al. (2004) a maioria dos microorganismos possuem 

uma faixa bastante estreita de pH ideal para sua proliferação, em torno de 6 e 8. 

Dessa forma, curativos que mantêm a acidez no leito da ferida podem ser 
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considerados bacteriostáticos. O gel de quitosana foi utilizado apenas no leito da 

ferida não atingindo a pele íntegra, para evitar agressões à mesma. 

A viscosidade média de 3574cps (±871,03) obtida no gel com 2% de 

quitosana neste estudo, diferiu dos valores encontrados por ALEMDAROGLU et 

al. (2006) de 7903mPa utilizando metodologia de preparo semelhante. Segundo 

DARBY (1976), a viscosidade é definida como a propriedade que um líquido 

possui de resistir ao escoamento. Dessa forma, ela determina a facilidade de se 

espalhar um creme, emulsão ou gel sobre uma superfície, influenciando no 

desempenho de produtos tópicos. De acordo com DAMIAN et al. (2005) a 

quitosana em solução de ácido acético à 1% possui uma viscosidade que varia 

entre 250 e 2500cps, porém sem citar a concentração de polímero que foi 

adicionada ao ácido.  

Testes pilotos realizados previamente com preparo de géis de 

quitosana com concentrações de 3 e 4%, mostraram que quanto maior a 

concentração do polímero mais viscoso se torna o fármaco, sendo que estas 

formulações se apresentaram impossíveis de serem aplicadas topicamente. 

É importante ressaltar que informações quanto ao preparo de géis à 

base de quitosana para utilização como cicatrizante são escassas na literatura 

nacional e internacional. A maioria dos artigos não traz informações quanto à 

metodologia de preparo e possíveis análises para caracterizar o fármaco, os 

autores apenas enfatizam sua atuação no tratamento das feridas. Tal fato justifica 

a preocupação para o desenvolvimento de um produto de forma padronizada, 

detalhando suas etapas de produção e suas características principais. 

O protocolo de indução do diabetes mellitus utilizado foi o preconizado 

por DUARTE et al. (2010), utilizando 120mg/kg de aloxana como droga 

diabetogênica. Este fármaco é amplamente utilizado para induzir 

experimentalmente o diabetes nos estudos das complicações causadas pela 

doença, por sua citotoxicidade seletiva às células β do pâncreas. Mesmo 

utilizando protocolo seguro e previamente testado, alguns inconvenientes podem 

ocorrer como a resistência dos animais ao efeito da aloxana, reversão da doença 

no decorrer do tempo e até mesmo morte dos animais devido às complicações do 

diabetes como afirma RODRÍGUEZ & MÉNDEZ (1994).  
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No presente estudo foram observadas resistência e reversão da 

indução diabética, com necessidade de substituição de alguns animais. 

CARVALHO et al. (2003), LERCO et al. (2003) e DINIZ (2007) obtiveram cerca de 

60% de ratos resistentes ao efeito da aloxana utilizando diferentes protocolos, o 

que mostra que tal fato é comum na indução experimental do diabetes mellitus. 

Por outro lado, nenhum óbito nos animais induzidos que foram selecionados para 

o experimento foi registrado, nem em decorrência da indução nem pelo 

agravamento da doença. De acordo com LERCO et al. (2003) múltiplos fatores 

capazes de mudar os efeitos da droga e a sensibilidade do hospedeiro podem 

estar ligados à resistência ou à morte dos animais, como: estado de hidratação da 

droga, velocidade de infusão, via de administração, dieta, tempo de jejum, peso 

do animal, entre outros. Por estes motivos, faz-se necessário adotar critério 

rigoroso na execução de todas as etapas da indução química do diabetes mellitus 

bem como na monitoração da glicemia dos animais, para obtenção de resultado 

satisfatório. 

Testes preliminares realizados no projeto piloto mostraram que o 

posicionamento dos animais no momento da aplicação da aloxana interfere na 

resposta a indução e na permanência do estado diabético de forma definitiva. Os 

índices de reversão e resistência ao diabetes foram mais elevados quando os 

indivíduos eram posicionados na vertical com a cabeça para cima. Tal fato foi 

relacionado à possível aplicação do fármaco no interior das alças intestinais, já 

que foi observada presença de coloração rósea nas fezes dos mesmos referente 

a aloxana oxidada. Dessa forma, com o animal posicionado na vertical com a 

cabeça voltada para baixo a força da gravidade promove deslocamento das alças 

intestinais e diminui a chance de aplicação entérica da droga. A literatura 

consultada não menciona tal ocorrência nem faz referência à importância do 

posicionamento do animal no momento da aplicação da aloxana. 

A sintomatologia apresentada pelos animais diabéticos como perda de 

peso progressivo, polifagia, polidipsia e poliúria caracterizaram a instauração de 

quadro diabético severo e progressivo. Tais sinais clínicos também foram 

relatados por DINIZ (2007), DUARTE et al. (2010) e LEME et al. (2010) e foram 

atribuídos à severidade do diabetes mellitus provocado pela aloxana e também 

pela ausência de tratamento e controle dos níveis glicêmicos. Pesquisadores que 
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trabalham com a indução química do diabetes mellitus por meio da aloxana são 

unânimes em relatar o surgimento e a permanência destes sinais, o que 

comprova a eficácia da metodologia utilizada na indução. 

O protocolo anestésico empregado neste estudo permitiu a execução 

dos procedimentos cirúrgicos sem causar desconforto ou sensação dolorosa nos 

animais no momento da confecção das feridas. Anti-inflamatórios e antibióticos 

sistêmicos ou tópicos não foram utilizados no tratamento das lesões para que não 

houvesse interferência terapêutica desses medicamentos no processo de 

cicatrização. 

O acompanhamento marcroscópico do reparo tecidual foi realizado pela 

avaliação das feridas a cada 48 horas, no momento de execução da limpeza e 

curativo, contrariando NETO et al. (2006) e VIEIRA et al. (2008) que apontaram a 

necessidade de acompanhar diariamente a evolução do processo cicatricial para 

fins de estadiamento das lesões. O intervalo instituído entre os curativos se deu 

pelo fato de se tratarem de lesões sem contaminação ou exsudação excessiva 

que justificasse curativo diário. Além disso, a manipulação diária dos animais 

poderia gerar estresse e desconforto. NASCIMENTO et al. (2009) destacaram em 

seu experimento a superioridade da quitosana em relação ao creme comercial de 

sulfadiazina de prata no tratamento de queimaduras visto que o polímero aplicado 

a cada 48 horas proporcionou mesmo tempo de cicatrização que o creme 

utilizado a cada 24 horas. Baseado nesta literatura foi instituído o intervalo entre 

os curativos para o presente estudo. 

A necessidade de proteção da área da ferida foi observada, 

principalmente pelo fato de os animais serem alojados em caixas coletivas o que 

facilitou a manipulação da lesão por outro indivíduo da mesma gaiola. No entanto, 

as tentativas de se promover curativo fechado não foram bem sucedidas, visto 

que as ataduras eram facilmente removidas pelos animais. Desta forma, manteve-

se o curativo aberto apesar do risco de possível contaminação e prejuízo para o 

processo cicatricial. NASCIMENTO et al. (2009) em estudo realizado em 

queimaduras  de ratos não utilizaram bandagens para a proteção da área da 

ferida e não relataram insucesso ou prejuízo de seus resultados relacionados a 

este fato.  



33 
 

O programa analisador de imagens Image J® tem sido amplamente 

utilizado em análises macro e microscópicas da cicatrização de feridas. Esta 

ferramenta permite uma medida fiel da área do leito da ferida possibilitando o 

acompanhamento da evolução do reparo tecidual no decorrer do tempo. Em 

nossa pesquisa, essa análise possibilitou a mensuração das feridas e posterior 

comparação da evolução do processo cicatricial dos diferentes grupos por meio 

da determinação da porcentagem de contração das feridas. Tal metodologia 

também se mostrou satisfatória em estudo realizado por NEVES (2010) avaliando 

a cicatrização de queimaduras em ratos. 

Os resultados obtidos com o acompanhamento macroscópico do reparo 

das feridas mostraram superioridade dos tratamentos com óleo de AGEs e gel de 

quitosana sobre o grupo controle em todos os períodos de observação (7, 14 e 21 

dias), sendo a redução da área das lesões maior no GA aos sete dias e no GQ 

aos 14 e 21 dias. No entanto, diferença estatística foi encontrada apenas entre o 

GC e o GQ aos 14 dias. Acredita-se que tal fato tenha ocorrido devido à grande 

variação individual nas respostas aos tratamentos dentro de um mesmo grupo, o 

que gerou elevado desvio padrão dificultando a expressão da diferença 

significativa. A capacidade de aceleração da cicatrização de feridas diabéticas 

pela quitosana foi demonstrada por OBARA et al. (2003), SEZER et al. (2007) e 

WANG et al. (2008) tanto na forma de gel como na forma de filmes, membranas e 

esponjas. 

Na análise dos gráficos da porcentagem de contração da ferida em 

função do tempo foi possível visualizar que a quitosana atua principalmente nas 

fases iniciais da cicatrização, já que a taxa de redução da área da ferida foi mais 

acentuada neste grupo até o oitavo dia de pós-operatório. Padrão semelhante de 

resposta foi encontrado por PARK et al. (2009) e por ALSARRA (2009) que 

obtiveram redução de 80% da área de feridas cutâneas tratadas com quitosana 

aos oito dias de pós-operatório. Tal fato justifica a afirmação de UENO et al. 

(2001) quanto a importante atuação da quitosana nas primeiras fases da 

cicatrização, estimulando a migração e proliferação celular e aumentando os 

níveis de angiogênese e fatores de crescimento no sítio da ferida.  

A avaliação histológica das feridas aos sete dias de pós-operatório 

caracterizou padrão de fase inflamatória da cicatrização com predominância de 
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hiperplasia na epiderme, angiogênese e infiltrado mononuclear na derme. A 

diferença estatística encontrada para o parâmetro necrose no GC corrobora com 

os achados de ALSARRA (2009) que observou elevada presença de material 

necrótico na epiderme do grupo não tratado em seu estudo aos quatro dias. 

Esperava-se encontrar aos sete dias níveis de angiogênese mais acentuados 

principalmente nas feridas tratadas com quitosana já que sua capacidade de 

estimular a neovascularização foi bem retratada nos estudos realizados por 

UENO et al. (2007), YAN et al. (2010) e MURAKAMI et al. (2010). Esta 

propriedade também foi atribuída aos AGEs por MANHEZI et al. (2008). Porém 

deve-se levar em consideração o fato de que uma das principais razões para a 

dificuldade de cicatrização no paciente diabético é justamente a dificuldade de 

macro e microcirculação sanguínea e diminuição da formação de neovasos no 

leito das feridas, como destacado por SPRAVCHIKOV et al. (2001), LOOTS et al. 

(2002) e DEVECI et al. (2005). 

A presença de células polimorfonucleares de forma acentuada foi 

observada nas feridas do GQ aos sete dias de tratamento. Esse tipo celular 

também foi encontrado em abundância em feridas tratadas com quitosana por 

UENO et al. (2001) que afirmaram que este biopolímero exerce quimiotaxia sobre 

os PMNs estimulando sua migração para o leito da ferida nas fases inicias do 

processo de cicatrização. A reepitelização da epiderme aos sete dias se mostrou 

ausente na maioria das lâminas do GC e do GA e parcial nas do GQ, havendo 

diferença estatística entre este grupo e o grupo controle o que mostra processo 

de cicatrização mais adiantado nas feridas tratadas por quitosana. Resultados 

semelhantes foram encontrados por OBARA et al. (2003), YAN et al. (2010) e que 

reafirmam a capacidade deste polímero de acelerar o reparo tecidual de feridas. 

Os parâmetros observados na avaliação histopatológica aos 14 dias 

indicaram que as feridas se encontravam em fase mais adiantada de cicatrização 

em todos os grupos, com predominância de fibroblastos e colágeno e diminuição 

da necrose, hiperplasia, angiogênese e células mononucleares, quando 

comparadas aquelas do período de sete dias.  De acordo com MENDONÇA & 

COUTINHO NETTO (2009) este padrão histológico caracteriza os estágios 

proliferativo e de remodelação do processo de cicatrização. Elevados índices de 

proliferação fibroblástica foram atribuídos por HOWLING et al. (2001) em estudo 
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in vitro e por UENO et al. (2001), OBARA et al. (2003) e ALSARRA (2009)  em 

feridas experimentais em ratos. MANHEZI et al. (2008) afirmam que os ácidos 

graxos essenciais também são capazes de acelerar o processo de granulação 

tecidual, migração e proliferação celular. 

A reepitelização aos 14 dias se apresentou parcial à completa com 

destaque para o GQ onde 83% das amostras encontravam-se completamente 

reepitelizadas. Tanto na análise macroscópica quanto na histológica o GQ 

mostrou-se estatisticamente superior ao GC quanto ao grau de contração da área 

da ferida e de reposição do epitélio perdido. Mais uma vez pode-se verificar o 

aumento na velocidade de reparação tecidual provocado pela quitosana nas 

feridas. Esta propriedade é especialmente interessante para feridas de pacientes 

diabéticos já que, segundo FRYKBERG & ROBERTS (1999), a dificuldade de 

cicatrização gerada pela doença pode levar a complicações que resultam na 

maioria das vezes em gangrena e amputação de membros. 

Aos 21 dias de pós-operatório destacou-se a acentuada presença de 

fibroblastos e colágeno nas feridas de todos os grupos avaliados neste estudo. 

Além disso, os padrões relacionados às fases inflamatória e proliferativa da 

cicatrização não foram mais encontrados ou se apresentaram de forma discreta. 

Como esperado para este período a maioria das feridas se encontravam 

parcialmente ou completamente reepitelizadas, principalmente nos grupos 

tratados com AGEs e quitosana. Tecido conjuntivo denso já organizado em 50% 

das amostras do GA indicou estadiamento final de cicatrização nestes animais. 

Embora em alguns aspectos se esperasse diferença mais significativa 

entre o grupo quitosana e os demais grupos, foi possível observar redução no 

tempo de cicatrização das feridas dos animais tratados pelo gel. Essa atuação 

discreta da quitosana neste estudo pode estar relacionada também ao grau médio 

de desacetilação do polímero utilizado. ALSARRA (2009) comparou o efeito 

cicatrizante de quitosanas de baixo (63%), médio (75%) e elevado (92%) GD e 

constatou que a atividade do biopolímero é superior quanto maior o GD, mas a 

cicatrização das feridas tratadas com quitosana de grau médio de desacetilação 

se mostrou superior ao controle e à quitosana de grau baixo. 

Mesmo diante de alguns contratempos como o grau de desacetilação 

médio, a impossibilidade de correção do pH do gel e a ausência de curativo 
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fechado, a quitosana conseguiu desempenhar seu papel acelerando o processo 

de cicatrização das feridas diabéticas. O óleo de ácidos graxos essenciais 

também demonstrou reparo tecidual adequado das feridas tratadas por este 

composto. É importante ressaltar, no entanto, que a quitosana é obtida a partir de 

resíduos da indústria pesqueira, já que é extraído do exoesqueleto de crustáceos, 

o que a torna uma matéria prima barata para o desenvolvimento de fármacos, 

curativos ou substitutos de pele como afirmam NICOLOSI & MORAES (2005) e 

KURITA (2006). 

Os avanços obtidos nas últimas décadas no âmbito do tratamento de 

feridas de difícil cicatrização revelam novas perspectivas principalmente para o 

uso de biopolímeros que melhorem as terapias empregadas atualmente. No 

entanto, mais investigações e descobertas se fazem necessárias para alcançar 

evolução significativa neste setor, já que o tratamento de feridas crônicas no 

paciente diabético ainda é um desafio a ser esclarecido.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A metodologia utilizada se mostrou adequada para a caracterização e 

padronização de gel de quitosana a 2%, obtendo-se produto com características 

farmacotécnicas e físico-químicas aceitáveis para o teste em tratamento de 

feridas cutâneas de ratas diabéticas. 

O gel de quitosana a 2% auxilia o processo de cicatrização acelerando 

a reepitelização do leito de feridas cutâneas diabéticas. O protocolo proposto se 

mostra satisfatório e economicamente viável para a utilização como terapia tópica 

nas referidas lesões. 
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