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RESUMO 

O comprometimento da cicatrização de feridas cutâneas é uma das principais complicações 

decorrentes do diabetes e está relacionada aos elevados níveis de glicose sanguínea que causam 

alterações metabólicas e celulares tornando o processo cicatricial mais lento e o tratamento 

longo e dispendioso. A quitosana tem sido investigada quanto à sua atividade biológica quando 

em contato com tecidos vivos. No entanto, é necessária uma maior elucidação sobre seus 

mecanismos de ação sobre a cicatrização de feridas e como as suas características físico-

químicas podem oferecer um melhor desempenho para o tratamento de feridas diabéticas. O 

presente estudo teve por objetivo desenvolver e caracterizar um hidrogel de quitosana em 

diferentes graus de desacetilação e avaliar seu potencial angiogênico e atividade cicatrizante no 

tratamento de feridas cutâneas de ratas diabéticas induzidas experimentalmente. Para a 

obtenção dos graus de desacetilação 80, 85 e 90% foi utilizado protocolo de desacetilação em 

meio básico e temperatura elevada. Após a confecção das formulações, os géis foram avaliados 

quanto ao pH, viscosidade, propriedades organolépticas, contaminação microbiológica e 

atividade antimicrobiana durante 60 dias, sendo armazenados à temperatura ambiente e sob 

refrigeração. O potencial angiogênico de cada formulação foi investigado por meio do ensaio 

da membrana córioalantoide de ovos embrionados de galinha, determinando-se a área vascular 

por análise a fresco e a densidade vascular pela avaliação histológica. A atividade cicatrizante 

dos géis de quitosana foi determinada pelo tratamento de feridas cutâneas promovidas na região 

dorsal de ratas diabéticas induzidas experimentalmente, sendo avaliados os períodos de três, 

sete e 14 dias de pós-operatório. Foram investigados os parâmetros: taxa de contração 

macroscópica das feridas, alterações microscópicas em epiderme e derme pela coloração de 

hematoxilina-eosina, atividade angiogênica e proliferação celular por imunoistoquímica. A 

metodologia utilizada para desacetilação da quitosana foi considerada adequada, sendo obtidos 

os graus de desacetilação desejados. Durante os 60 dias de avaliação, houve alteração 

significativa apenas na viscosidade das amostras mantidas em temperatura ambiente, sendo a 

refrigeração considerada melhor forma de armazenamento. A atividade angiogênica dos géis 

de quitosana foi positiva havendo aumento da área e da densidade vascular da membrana 

córioalantoide. Quanto maior o grau de desacetilação maior foi a resposta angiogênica do 

produto, sendo o gel de 90% de desacetilação o que apresentou melhor desempenho nesta 

análise. No tratamento das feridas cutâneas de ratas diabéticas, os géis de quitosana aumentaram 

a taxa de contração das feridas, apresentaram maiores índices de angiogênese, proliferação 

celular e produção de colágeno o que resultou em cicatrização mais rápida quando comparado 

ao grupo controle. O maior grau de desacetilação do gel parece otimizar a atividade biológica 

do polímero. 

 

Palavras chaves: angiogênese, diabetes mellitus, membrana córioalantoide, quitina, reparo 

cutâneo 
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ABSTRACT 

Impaired wound healing is one of the main complications of diabetes. It is related to high blood 

glucose levels that cause metabolic and cellular changes, making the tissue repair process 

difficult, with long and costly treatment. Chitosan has been investigated for its biological 

activity when in contact with tissue. However, further elucidation about the mechanisms of 

chitosan’s action on the wound healing is needed, as well as how its physico-chemical and 

handling characteristics can offer better performance for the treatment of diabetic wounds. This 

study aimed to develop and characterize a chitosan hydrogel, and evaluate its angiogenic 

potential and healing activity in skin wounds of experimentally-induced diabetic rats. To obtain 

80, 85 and 90% deacetylation degree, a deacetylation protocol was conducted in basic medium 

and high temperature. After hydrogels preparation, they were evaluated for pH, viscosity, 

organoleptic properties, microbiological contamination, and antimicrobial activity for 60 days 

and stored at room temperature and under refrigeration. The angiogenic potential of each 

formulation was investigated by the chorioallantoic membrane assay of embryonated chicken 

eggs, determining the vascular area by fresh analysis and vascular density by histological 

evaluation. The healing activity of chitosan gels was determined by the treatment of skin 

wounds promoted at the dorsal region of experimentally-induced diabetic female rats,  

evaluated at the periods of three, 7 and 14 days postoperatively. The following parameters were 

investigated: wound contraction rate, microscopic changes in the epidermis and dermis by 

hematoxylin-eosin, angiogenic activity, and cell proliferation by immunohistochemistry. The 

methodology used to deacetylation of the chitosan was considered appropriate, and the degrees 

of deacetylation pretended were obtained. During the 60 days of evaluation, there was a 

significant change only in the viscosity of samples kept at room temperature and refrigeration 

was considered the best form of storage. The angiogenic activity of chitosan gels was positive 

with an increase in the area and vascular density of the chorioallantoic membrane. The higher 

the degree of deacetylation, the greater the angiogenic response observed, therefore, the 90% 

deacetylation hydrogel showed the best performance in this analysis. In the treatment of skin 

wounds in diabetic rats, the chitosan hydrogels increased the rate of contraction of the wounds, 

had greater angiogenesis indexes, cell proliferation and collagen production resulting in faster 

healing compared to the control group. Hydrogel higher’s degree of deacetylation seems to 

optimize the biological activity of the polymer. 

 

Key-words: angiogenesis, chitin, chorioallantoic membrane, diabetes mellitus, skin repair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Introdução 

 O diabetes mellitus é uma síndrome que compromete o metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas, causada pela hiperglicemia resultante da ausência de secreção 

de insulina ou da resistência à sua ação nos tecidos. O elevado nível de glicose promove baixa 

perfusão sanguínea e desorganização dos processos envolvidos no reparo tecidual fazendo com 

que o paciente diabético tenha dificuldade na cicatrização de feridas1. 

Nas últimas décadas, devido ao aumento de sua prevalência, morbidade e 

mortalidade, o diabetes mellitus tem se tornado um sério problema de saúde pública2. Relatos 

do Sistema Único de Saúde mostram que essa enfermidade corresponde à quinta indicação de 

hospitalização e está entre as dez maiores causas de mortalidade no país3. Na década de 1980, 

a prevalência média na faixa etária de 30 a 70 anos no Brasil era de 7,6%4. Dados recentes 

demonstram que essa estimativa pode ter aumentado em cinco pontos percentuais. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda neste século serão 11 milhões de 

indivíduos diabéticos no país e, até 2030, 366 milhões no mundo2,5.  

A causa mais comum de internação de indivíduos diabéticos são as feridas crônicas 

de difícil cicatrização e com recorrência de infecções. Associada à dificuldade de cicatrização, 

esses pacientes ainda apresentam microangiopatia periférica que dificulta a nutrição e 

oxigenação dos tecidos podendo levar à gangrena e necessidade de amputação do membro6. 

Nos Estados Unidos 15% dos pacientes com diabetes desenvolvem úlceras de difícil 

cicatrização ao longo da vida, principalmente, nos membros inferiores. Por ano, cerca de 20.000 

amputações são realizadas em diabéticos devido a complicações gangrenosas. Esses casos 

geram para os sistemas de saúde custos que variam de 8.000 a 12.000 dólares por paciente. Dos 

amputados, vão a óbito em cinco anos cerca de 39 a 68%. No Brasil estima-se a existência de 

dois milhões de casos, entre os aposentados e os que recebem auxílio-doença em função do 

diabetes7. 

A hiperglicemia crônica, comum em pacientes diabéticos que não aderem ao 

tratamento ou controle da doença, está diretamente relacionada à dificuldade de cicatrização. A 

glicose em excesso se acumula no meio intracelular e atua em diferentes vias metabólicas 

causando danos e alterações na fisiologia celular. Os mecanismos envolvidos nessas 

complicações ainda são pouco elucidados e muitas vezes desconhecidos pela comunidade 

científica8. 
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Embora existam no mercado diversas 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 profunda9. 

Por não apresentar efeitos adversos após a aplicação nos tecidos, a quitosana tem 

sido largamente utilizada na medicina humana e veterinária10. Além de agir como veículo para 

fármacos e peptídeos, a utilização da quitosana mostrou influenciar todas as fases do reparo 

tecidual em modelo experimental animal11. Pesquisadores relatam suas propriedades 

cicatrizantes, hemostáticas, antimicrobianas, angiogênicas, além do estímulo à proliferação de 

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

tecidual11-13. 

De acordo com Alemdaroğlu et al.14, o gel de quitosana atua como excelente 

curativo para feridas já que, além de suas propriedades cicatrizantes, possui uma 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 cicatrização15. 

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. 

Este estudo tem por objetivo caracterizar géis de quitosana em diferentes graus de desacetilação 

quanto às suas características físico-químicas e avaliar o efeito cicatrizante dos mesmos no 

tratamento de feridas cutâneas de ratas diabéticas. 

 

2. Pele e fisiologia da cicatrização 

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; atua na termorregulação 

corporal e na percepção de sensações como frio calor, dor e tato16.  
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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)17. 

 

Fonte: http://irmasgg.blogspot.com/2010/08/importancia-da-pele.html  

 

A epiderme é composta por tecido epitelial estratificado pavimentoso 

queratinizado, cujos tipos celulares predominantes são os queratinócitos, os melanócitos, as 

células de Langerhans e as de Merkel. Sua nutrição é derivada de um fluido que penetra a partir 

das camadas mais profundas e dos capilares dérmicos17. 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 áreas sem pelos, como nariz e coxins digitares, são mais espessas18. 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 meio externo: estrato basal, espinhoso, granuloso, 

lúcido e córneo16. 

A derme, segunda camada da pele, tem origem mesodérmica, está localizada logo 

abaixo da epiderme e corresponde à porção vascular do órgão, confererindo sustentabilidade e 

FIGURA 1 - Ilustração representativa das camadas e componentes da pele 
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nutrição a ele. Esta região 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. Nesta região encontram-se também vasos 

sanguíneos, linfáticos, terminações nervosas, folículos pilosos, músculos eretores do pelo, 

glândulas sebáceas e sudoríparas17. 

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

reticular. Diversos tipos celulares estão presentes 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, além de atuar no reparo da pele lesionada19. A ampla dimensão 

e distribuição anatômica da pele expõem este órgão a constantes agressões ambientais que 

frequentemente resultam na descontinuidade do tecido18.  

O termo ferida possui origem latina e é derivado da palavra ferire, que significa 

separação dos tecidos do corpo. Sendo assim, as lesões cutâneas são caracterizadas pela 

descontinuidade da pele desencadeadas por fatores extrínsecos como procedimentos cirúrgicos, 

traumas mecânicos, físicos, químicos e agentes microbiológicos, ou ainda, por fatores 

intrínsecos causados por doenças pré-existentes como alterações vasculares, úlceras crônicas, 

deficiências metabólicas e neoplasias20. 

Uma vez instalada a ferida cutânea, inicia-se imediatamente o processo de cura por 

cicatrização, que é um fenômeno bioquímico e fisiológico que tem como objetivo principal 

restabelecer a integridade anatômica do tecido injuriado. A restauração do tecido se dá por meio 

de respostas e/ou interações celulares e moleculares que ocorrem de forma harmoniosa e 

simultânea. Porém, devido à alta complexidade dessa cascata de eventos, alguns autores 

utilizam classificações didáticas para separar essas etapas, facilitando sua compreensão21,22.  

A fase inflamatória envolve um conjunto de reações locais e sistêmicas resultantes 

da interação celular e vascular. 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 (Figura 2a e b)23. Mediadores 

químicos locais promovem vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e favorecem a 

quimiotaxia leucocitária, dando origem ao processo inflamatório agudo propriamente dito e 

surgimento dos sinais clássicos da inflamação: calor, rubor, dor, tumor e perda de função24. 

As primeiras células inflamatórias atraídas pelos fatores quimiotáticos liberados no 

local da ferida são os neutrófilos que estão envolvidos no controle da infecção, no debridamento 

tecidual e no aumento da permeabilidade vascular (Figura 2c)25. Os neutrófilos possuem meia-



5 

 

 

vida curta e quando os contaminantes já foram eliminados, sua migração é interrompida dando 

lugar aos macrófagos (Figura 2d)26. 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 e a migração de queratinócitos, 

acelerando a reepitelização da ferida. Os macrófagos são os responsáveis pela transição da fase 

inicial da resposta inflamatória para as fases seguintes da cicatrização27. 

Na fase proliferativa ocorre a reparação do tecido conjuntivo com formação do 

tecido de granulação e do epitélio (Figura 2e). Nesta fase, o fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF) é produzido de forma intensa e atua nas células meso e endoteliais, 

promovendo a angiogênese com posterior restabelecimento da circulação local, necessária para 

a oxigenação e nutrição dos tecidos28.  

Concomitante à proliferação vascular ocorre a fibroplasia que é o processo de 

recrutamento de fibroblastos das margens da ferida e consequente produção de colágeno por 

essas células. 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 enovelados que circundam macrófagos, fibroblastos e matriz extracelular29-31. 

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 

superficiais, as células epiteliais migram das bordas da lesão e dos anexos (folículos pilosos, 

glândulas sebáceas e sudoríparas), já nas feridas profundas onde há destruição dos anexos 

ocorre migração apenas das células das bordas. Após a reepitelização, tem início a fase de 

remodelação (Figura 2f), considerada a fase final do processo de cicatrização de uma ferida. 

Ela ocorre de forma lenta podendo se estender por meses ou anos e é caracterizada por dois 

eventos principais: a remodelação do colágeno e a regressão endotelial7, 32. 

A remodelação do colágeno (Figura 2e e f) 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 de um molde de fibronectina e 

obedecendo a direção e natureza das tensões aplicadas ao tecido, caracterizando o colágeno tipo 
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III que possui fibras mais desorganizadas e é considerado a forma mais imatura desta 

proteína26,33. 

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. 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, sendo denominado colágeno tipo I, mais 

organizado e maduro. Tais alterações histológicas explicam o aumento do diâmetro dessas 

fibras e a força tênsil adquirida pela cicatriz24. 

Após a reorganização do colágeno há redução de todos os elementos celulares e de 

componentes do tecido conjuntivo, o que resulta na diminuição de sua síntese. Por último, há 

uma 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 adjacente7. 
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FIGURA 2 - Ilustração da evolução do processo de cicatrização de feridas 

cutâneas 

Fonte: Vitorino Filho34 

 

O processo de cicatrização de uma ferida pode ser acompanhado de diversas 

formas. Na avaliação subjetiva, o avaliador apenas observa macroscopicamente o curso do 

reparo tecidual, realizando acompanhamento clínico que será considerado satisfatório quando 

ocorrer o fechamento completo da ferida. Na avaliação objetiva, diversas técnicas podem ser 

utilizadas para determinar a evolução do reparo tecidual de forma mais precisa. Dentre essas 

técnicas estão: a planimetria digital, a tensiometria, a microscopia, a histomorfometria, a 

imunoisqoquímica, entre outras. O conhecimento e a combinação de diferentes métodos 

complementares de avaliação são essenciais para tornar o acompanhamento da cicatrização 

mais completo e preciso35. 
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3. A hiperglicemia e o processo de 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 complicações36. 

A dificuldade cicatricial está relacionada ao atraso no início da reação inflamatória 

e sua permanência por maior tempo, já que a função fagocitária dos macrófagos encontra-se 

comprometida. 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 fatores de crescimento também prejudicam a cicatrização37-39. 

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 isquêmicas40.  

A microangiopatia diabética também está relacionada com a neuropatia diabética, 

outra complicação do diabetes 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 periféricos41. Com sensibilidade dolorosa e reflexo protetor 

diminuídos, os pacientes diabéticos ficam expostos a lesões e traumatismos que ocorrem sem 

que os doentes percebam42. 

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 

amputações42. 

A hiperglicemia tem importante papel na patogênese das complicações relacionadas 

ao diabetes. 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 intracelular43. 
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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 proteica, a via do poliol e a via da proteína quinase C44. 

 

3.1. Glicação proteica 

Este processo bioquímico tem início a partir de uma reação nucleofílica de ligação 

entre um grupo amina livre de uma proteína a um grupo carbonila de um açúcar, dando origem 

a uma base Schiff livre reversível. Uma vez formada, essa base se rearranja em um formato 

mais estável denominado produto de Amadori, que por sua vez pode sofrer reações posteriores 

envolvendo dicarbonílicos intermediários, dando origem a moléculas chamadas produtos finais 

de glicação avançada (AGEs) (Figura 3). Devido à complexidade dessas reações apenas poucos 

AGEs foram claramente identificados e podem ser quantificados em estudos laboratoriais, 

como a carboximetilisina, a pirralina e a pentosidina43. 

O aumento das concentrações de açúcares no meio intracelular e o tempo de 

exposição a elevadas glicemias, determina o grau de glicação protéica e de formação dos AGEs. 

Eles atuam nas células por meio de receptores específicos presentes na membrana das mesmas. 

São diversos tipos de receptores sendo o mais importante denominado receptor para AGE 

(RAGE). Os RAGEs são membros da superfamília das imunoglobulinas de moléculas de 

superfície celular e estão presentes nas células musculares lisas, macrófagos, células endoteliais 

e astrócitos. São compostos por três domínios extracelulares sendo um tipo V com propriedades 

de ligação ao ligante e dois domínios de imunoglobulinas tipo C (Figura 4A)45,46.  
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FIGURA 3 – Glicação protéica pela ação da glicose com subsequente formação de 

AGEs. A reação inicial entre a glicose e o grupo amina da proteína 

forma a base de Schiff, que posteriormente se rearranja formando o 

produto de Amadori. Este último forma os AGEs por por meio da ação 

de intermediários dicarbonílicos como o 3-deoxiglicosone 
Fonte: Ahmed43 

 

A ancoragem do RAGE à membrana celular é feita por um quarto domínio 

transmembrana conectado a um quinto domínio intracelular (Figura 4B) que medeia a interação 

entre AGEs e RAGEs com as moléculas citosólicas45,46. De acordo com Baynes47 os níveis de 

AGEs aumentam nos rins, tecido vascular e pele de animais apenas semanas após a indução de 

diabetes experimental, sugerindo que as moléculas são formadas em uma fase inicial da doença 

e que o aumento de seus níveis é sistêmico. 

Nas células, os AGEs são responsáveis por diversas alterações como a desnaturação 

de proteínas, modificação de componentes da MEC, aumento da produção de espécies reativas 

de oxigênio (EROs), ativação das caspases envolvidas na apoptose celular e alteração na 

estrutura dos fatores de crescimento. Além do mais, ativam o fator nuclear-κβ (NF- κβ) 

responsável pela modulação da transcrição de endotelina-1, fator tecidual pró-coagulante e 

trombomodulina e pela produção de interleucina-1α (IL-1α), interleucina-6 (IL-6) e fator de 

necrose tumoral α (TNF-α)43,49,50.  
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FIGURA 4 - Representação esquemática de um receptor de produtos finais 

de glicação avançada (RAGEs), demonstrado seus domínios V 

e C (A). Interação do RAGE com o ligante e estruturas 

intracelulares (B) 
Fonte: Adaptado de Schmidt et al.48  

 

As proteínas modificadas pelos AGEs podem acumular no plasma, no 

compartimento intracelular e na MEC principalmente na parede arterial, nos capilares, no 

perineuro e nas fibras nervosas mielínicas e amielínicas44. No diabetes, a interação dessas 

proteínas e a ativação do NF-κβ nas células endoteliais normais inicia uma ação deletéria da 

homeostase da parede vascular. Ocorre redução da ação anticoagulante da trombomodulina, 

aumento da produção de fator pró-coagulante e da expressão de moléculas de adesão celular 

como a vascular-1 e a intercelular-1, gerando aumento na permeabilidade vascular51. Além 

disso, há um aumento na proliferação das células endoteliais e da musculatura lisa dos vasos44. 

Uma alteração característica, decorrente dessas mudanças funcionais e estruturais 

da rede capilar e arteriolar é o espessamento da membrana basal das células musculares lisa. 

Esse espessamento da membrana basal prejudica a migração de leucócitos e a resposta de 

hiperemia pós-lesão devido à diminuição do fluxo sanguíneo da microcirculação, aumentando, 

desse modo, a suscetibilidade à infecção. A presença de lesões em pacientes diabéticos 

necessita de avaliação criteriosa em relação à possibilidade de cicatrização das feridas, 

considerando a infecção e isquemia associadas52.  

As alterações causadas na parede dos capilares pelos AGEs levam à lesões 

isquêmicas nas mais diversas estruturas, como por exemplo, nos nervos periféricos, 

contribuindo para o desenvolvimento da neuropatia diabética53. Os níveis de AGEs encontram-

se também elevados nos nervos periféricos de portadores de diabetes e em modelos animais, 
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demonstrou-se que AGEs pioram a neuropatia diabética por reduzirem a velocidade de 

condução nervosa e o fluxo sanguíneo para os nervos periféricos54. 

A resposta inflamatória que se inicia após uma injúria tecidual é fundamental para 

uma rápida cicatrização. No paciente diabético, inicialmente, há um atraso no influxo de células 

inflamatórias para o sítio da ferida e após o estabelecimento dessas células, instala-se uma 

condição de inflamação crônica que impede deposição de componentes da matriz extracelular, 

o remodelamento e eventualmente a reepitelização da ferida. Esse padrão de resposta 

inflamatória ocorre após a interação de AGEs com seus respectivos RAGEs e posterior 

liberação de moléculas pró-inflamatórias e metaloproteinases de matriz (MMPs) que limitam o 

fechamento das feridas36. 

Os fibroblastos também possuem papel central no processo de cicatrização já que 

participam da deposição de MEC por meio da síntese de colágeno e proteoglicanas e secretam 

MMPs que atuam na migração celular e na fase de remodelamento. A interação dos AGEs com 

seus receptores nos fibroblastos leva a diminuição da proliferação e migração dessas células, 

da produção de colágeno, deposição defeituosa dessa proteína e ativação de caspases 

relacionadas diretamente com a apoptose celular, contribuindo para a dificuldade cicatricial55,56. 

Além disso, ocorre aumento dos níveis de MMPs no sítio da ferida o que promove um 

descontrole no processo de remodelamento da MEC57. 

Fatores de crescimento atuam no reparo tecidual modulando as interações 

bioquímicas e celulares deste processo. Assim, deficiência ou alteração na atividade destes 

fatores podem contribuir para o atraso da cicatrização nos pacientes acometidos pelo diabetes 

mellitus. Dentre esses fatores, está o fator de crescimento de fibroblastos-2 (FGF-2) responsável 

pelo estímulo da angiogênese e da proliferação de tecido de granulação. Entretanto, o FGF-2 

não é secretado, mas armazenado dentro das células até que seja liberado após uma injúria 

endotelial. Tal fato torna este fator de crescimento mais susceptível a glicação pelos reativos de 

açúcar intracelulares. O FGF-2 glicado possui baixa capacidade de ligação à heparina e queda 

de 90% de sua capacidade mitogênica, o que resulta em redução da proliferação de células 

endoteliais e da angiogênese devido às alterações nas vias de transdução deste fator58.  

Outros fatores de crescimento também podem sofrer alterações em suas estruturas 

causando uma expressão aberrante de seu metabolismo ou produção diminuída nos pacientes 

diabéticos. Dentre eles estão: o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de 

crescimento de queratinocitos (KGF), fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), fator 

de crescimento de tecido conectivo (CTGF) e fator de crescimento transformador β (TGF-β)59. 
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3.2. Via do poliol 

Trata-se de outra via metabólica em que a hiperglicemia atua. Nos órgãos e tecidos 

que não requerem insulina para a captação celular de glicose a rota preferencial para sua 

conversão é a via do poliol, também chamada de via do sorbitol. Nela a glicose é transformada 

a partir da ação de duas enzimas, a aldose redutase (AR) e a sorbitol desidrogenase (SDH). A 

primeira é responsável pela redução irreversível da glicose em sorbitol com a participação da 

coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH). Esta enzima controla a via e 

se ativa quando em contato com níveis elevados de glicose, aumentando a concentração de 

sorbitol e diminuindo a de NADPH. A SDH, por sua vez, catalisa a transformação do sorbitol 

em frutose com a concomitante formação de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) 

(Figura 5)44. 

 

 
FIGURA 5 – Efeito da hiperglicemia na via do poliol. Moléculas de glicose são 

transformadas em sorbitol pela ação da enzima aldose redutase e 

posteriormente o sorbitol é convertido à frutose pela sorbitol 

desidrogenase (SDH). Tais reações resultam no acúmulo de sorbitol, 

frutose e NADH, bem como na diminuição de NADPH 

Fonte: Reis et al.54. 

 

Estas reações são o ponto crítico da via, com repercussão nas complicações 

diabéticas pelo acúmulo de seus produtos frutose, sorbitol e NADH, bem como pelo consumo 

de NADPH. A diminuição das concentrações dessa última coenzima afeta de forma negativa 

os mecanismos antioxidantes nos pacientes diabéticos pela diminuição da atividade de enzimas 

como a óxido nítrico sintetase (NOS), glutationa redutase (GR), catalase e NADPH oxidase que 
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são dependentes de NADPH. O defeito nos sistemas antioxidantes implica no acúmulo de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) que estão sendo produzidas na glicação protéica e que 

aumentam o estresse oxidativo intracelular44,51. 

A transformação bioquímica da frutose está relacionada diretamente com a via da 

glicólise. Quando a via do poliol se encontra ativada e os níveis de frutose aumentados, as duas 

vias (glicólise e poliol) se acoplam o que resulta no acúmulo de diversos metabólitos como 

AGEs (metilglioxal) e gliceraldeído 3-fosfato (G3P), aumentando o estresse oxidativo e a 

glicação protéica53,54. 

Além disso, ocorre o aumento na relação NADH/NAD+ que leva a uma condição 

de hipóxia celular que associada ao acúmulo de sorbitol conduz a uma perturbação osmótica do 

meio intracelular das células microvasculares. Os eritrócitos de portadores de diabetes 

apresentam diminuição da fluidez, do potencial de membrana e de seu sistema antioxidante. 

Tais alterações desempenham um papel importante no desenvolvimento da microangiopatia 

diabética, já que as hemácias perdem sua capacidade de deformação o que dificulta sua 

passagem através dos capilares prejudicando a oxigenação dos tecidos51,53. 

Nas células nervosas o acúmulo de sorbitol impede a síntese de mioinositol, um 

fosfolipídeo componente estrutural das células nervosas. A redução mioinositol no nervo leva 

à lesão mielino axonal que resulta em diminuição da velocidade de condução nervosa e o 

surgimento da neuropatia diabética53. 

 

3.3. Via da proteína quinase C  

A proteína quinase C (PKC) pertence à família das serinas/treoninas fosfoquinases 

e apresenta pelo menos onze isoformas codificadas por dez genes. O acúmulo de 

dehidroxiacetona fosfato (DHAP) e G3P na via dos polióis promove a produção de 

diacilgliceróis (DAG) cujos níveis encontram-se elevados nas células endoteliais, na retina e 

nos glomérulos durante as complicações diabéticas, tanto nos animais quanto no homem60,61. O 

DAG é um ativador natural da PKC, que também pode ser ativada pelo metilglioxal, pela 

glicosamina e pelas EROs. Todas estas moléculas são produtos das alterações metabólicas 

envolvidas com a hiperglicemia e estão presentes em grande quantidade nos diabéticos62. 

As alterações celulares e funcionais atribuídas à ativação da PKC são variadas e 

estão relacionadas aos mecanismos de transdução e regulação da expressão gênica das proteínas 

da MEC (fibronectina e colágeno tipo IV), do inibidor do ativador de plasminogênio 1, do TGF-

β e seu receptor e do VEGF levando ao aumento da deposição da MEC na parede dos vasos. 

Ocorrem também alterações na produção de substâncias vasoativas diminuindo o fluxo 
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sanguíneo para os nervos periféricos. Assim, a via da PKC é importante na regulação da 

permeabilidade vascular, contratilidade, proliferação celular, angiogênese, ação de citocinas, 

adesão leucocitária, sendo todas as alterações descritas no diabetes (Figura 6)44,54. 

 

 
FIGURA 6 – Representação esquemática das anormalidades estruturais e funcionais 

resultantes da ativação da via da proteína quinase C (PKC) decorrentes do 

aumento do diacilglicerol (DAG) causado pela hiperglicemia 

Fonte: Reis et al.54 

 

4. 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 glicosídicas63. 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 artrópodes. Atualmente, a fonte economicamente 

mais viável de quitina é o subproduto da indústria pesqueira, obtido pelo processamento de 

camarões, caranguejos e lagostas64. 

A quitosana é o derivado mais estudado da quitina 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 amina livre (Figura 7). Recebe o nome de quitosana o 

polímero que apresenta grau de desacetilação superior a 50%63. 
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FIGURA 7 - Representação da estrutura química da quitina e da quitosana 

Fonte: Dallan63. 

 

O nível de desacetilação é fundamental para a atuação da quitosana no processo de 

reparação tecidual.  Tal fato foi observado por Howling et al.11 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 Alsarra13 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 nucleicos e ácidos graxos promovem apreciável interação com a quitosana, o 

que justifica sua atividade sobre elas63,65. Em experimento realizado in vitro, Howling et al.11 

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 

angiogênicas66-69. 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 polímeros70,71. Porém, algumas formas de utilização da quitosana 

como filamentos, granulados, pó e esponjas podem apresentar baixa interação entre o local da 

ferida e o curativo13. Por outro lado, membranas porosas proporcionam excelente 
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permeabilidade ao oxigênio, controlam a perda de água por evaporação e promovem drenagem 

de exsudato das lesões72.  

Estudos utilizando curativos à base de quitosana em feridas cutâneas agudas e 

crônicas demonstraram sua atuação em todas as etapas do processo de cicatrização14,71. Em 

feridas experimentais de cães, Ueno et al.73 atribuíram à quitosana a capacidade de estimular a 

migração precoce de células inflamatórias e 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 

de cicatricial.  

Quitosana pura ou associada ao colágeno e ao FGF também se mostraram eficazes 

na regeneração 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 crescimento15,74.  Resultados semelhantes também foram encontrados 

por Park et al.75 utilizando filme de quitosana puro e associado ao FGF em úlceras de pressão 

de ratos idosos. 

Por outro lado, Clasen et al.68 afirmam que membranas densas constituídas 

unicamente de quitosana apresentam baixa flexibilidade no estado seco dificultando sua 

aplicação e ainda demonstram 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. 

Embora existam no mercado inúmeras opções de curativos para terapia de feridas 

crônicas, a maioria desses produtos possui custos elevados tornando o tratamento inviável para 

a maioria dos pacientes, tendo em vista sua duração prolongada. Além disso, os resultados 

obtidos com o uso desses produtos ainda são controversos e geram dúvidas nos profissionais 

de saúde, merecendo investigação mais profunda9.  

Dentro deste contexto, a quitosana é considerada um polímero promissor na busca 

por novas terapias para feridas diabéticas, por ser uma matéria-prima abundante, de baixo custo 

e com atividade biológica comprovada. Porém, ainda se fazem necessárias investigações mais 

profundas acerca da forma de obtenção e manipulação da quitosana para uso tópico e como 

essas modicações podem interferir no mecanismo de ação do polímero no processo de 

cicatrização. A influência do grau de desacetilação nas propriedades físico-químicas e 

biomédicas da quitosana é outro parâmetro que deve ser levado em consideração na busca pelo 
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melhor desempenho deste composto, no tratamento das feridas diabéticas. A relação entre as 

interações físico-químicas da quitosana com o tecido vivo e a aceleração do processo de 

cicatrização ainda não está completamente esclarecida e merece investigações mais profundas. 

Embora muitos estudos tenham avaliado o potencial cicatrizante da quitosana, a maioria dos 

resultados são inconclusivos, permanencendo lacunas à serem estudadas13.  
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CAPÍTULO 2 - DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE HIDROGÉIS DE 

QUITOSANA A 2% EM DIFERENTES GRAUS DE DESACETILAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo foi elaborado em acordo com as normas de publicação da revista “Current 

Pharmaceutical Biotechnology”, contidas no ANEXO B. 
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Abstract: Chitosan hydrogels have properties of great scientific interest for the development of skin wound dressings. 

The deacetylation degree (DD) is a very important parameter in the development of chitosan biomaterials or drugs for 

wound healing, since this factor appears to influence some polymer properties directly. This study aimed to develop 

and characterize 2% chitosan hydrogels, in diferent DD for further investigation of their healing potential. From a 

chitosan base in 74% of deacetylation were produced three chitosans with 80%, 85% and 90% of DD by a 

heterogeneous deacetylation process with NaOH and high temperature. After certification the DDs of each sample by 

potentiometric titration, chitosan gels were produced by solubilizing 2 g of the polymer into 100 mL of 1% acetic acid, 

resulting in formulations with 2% concentration. The hydrogels were divided into samples which were maintained at 

different storage conditions: room temperature and 8°C refrigeration. Every 15 days during 60 days, the samples were 

evaluated regarding its physicochemical (viscosity and pH) and organoleptic (color, odor, appearance and 

homogeneity) properties, microbiological contamination and antimicrobial activity. The storage condition does not 

appear to interfere with the pH, sensory properties, increased microbial load or antimicrobial activity, because these 

properties remained essentially unchanged and appropriate during the observation period in both ways of storage. 

However, samples stored at room temperature had significant viscosity loss compaired with those kept under 

refrigeration. The protocol used for chitosan deacetylation proved to be suitable for obtaining samples with 80, 85 and 

90% DD. The acid hydrogels preparation has resulted in acceptable formulations for topical use and the storage under 

refrigeration the best way for keeping the unique properties of the product. 

Keywords: chitin, topical formulation, wound healing 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos 

dispositivos que possam ser utilizados 

como curativos para o tratamento de feridas 

cutâneas tem se tornado um campo de vasta 

exploração científica. Para conferir 

tratamento adequado aos diferentes tipos de 

lesões, os materiais utilizados devem 

oferecer condições para a manutenção de 

ambiente adequado no leito de cicatrização. 

Os hidrogéis possuem propriedades como: 

manutenção do teor de água, 

hidrofilicidade, expansibilidade, 
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permeabilidade seletiva, consistência macia 

e baixa tensão interfacial, que são de grande 

interesse para seu uso neste campo [1].  

Um dos polímeros que melhor atende as 

necessidades de um hidrogel para fins 

biomédicos é a quitosana, obtida a partir da 

N-desacetilação da quitina, segundo 

polissacarídeo natural mais abundante na 

superfície terrestre e constituinte do 

exoesqueleto de crustáceos e artrópodes. A 

quitosana apresenta, dentre outras 

propriedades, biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, atividade 

antimicrobiana e grande adesividade, 

justamente por possuir natureza 

policatiônica [2, 3]. Algumas formas de 

mailto:taisdiasvet@yahoo.com.br
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utilização da quitosana como filamentos, 

granulados, pó e esponjas têm sido 

utilizadas 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 [4].  

 O gel de quitosana atua como excelente 

curativo para feridas já que além de suas 

propriedades cicatrizantes, possui uma 

capacidade de adesão tecidual muito forte 

[5]. Sua aplicação em feridas tem 

demonstrado significativa contração da 

lesão, acelerando seu reparo [6]. A 

utilização da quitosana mostrou influenciar 

todas as fases da cicatrização em modelos 

experimentais animais [7], sendo atribuído 

a este polímero propriedades cicatrizantes, 

hemostáticas, antimicrobianas, 

angiogênicas, analgésicas, além de estímulo 

à proliferação de fibroblastos e produção de 

matriz extracelular [4, 7, 8]. 

 O grau de desacetilação (GD) é um 

parâmetro que deve ser levado em 

consideração quando do desenvolvimento 

de biomateriais e fármacos à base de 

quitosana para serem utilizados como 

cicatrizantes, visto que este fator parece 

influenciar diretamente algumas 

propriedades do polímero. Esta relação foi 

investigada por Howling [7] e Alsarra [4] 

que observaram um incremento na 

proliferação de fibroblastos e queratinócitos 

in vitro e aceleração na cicatrização de 

queimaduras em ratos, respectivamente, 

quanto maior o GD das quitosanas 

utilizadas. 

 A versatilidade e a biocompatibilidade 

da quitosana despertam o interesse de 

pesquisadores no desenvolvimento de 

dispositivos que combinem suas 

propriedades biomédicas e físico-químicas, 

visando obter curativos que atuem 

diretamente no processo de cicatrização de 

feridas [9]. Este estudo tem por objetivo 

desenvolver e caracterizar géis de quitosana 

a 2%, em diferentes graus de desacetilação, 

para posterior investigação de seu potencial 

cicatrizante. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Obtenção de quitosanas 

desacetiladas 

 As amostras de quitosanas com 

diferentes graus de desacetilação foram 

obtidas a partir de uma quitosana comercial 

com GD médio de 74% (Sigma Aldrich®, 

EUA). Para obter o GD de 85%, pesou-se 

8g de quitosana em um béquer de 500mL, 

acrescentando-se 400mL de água destilada 

e 8mL de ácido acético 2% (em massa). 

Após agitação, esta solução foi vertida 

sobre 200mL de hidróxido de sódio 50% 

(em massa) em um balão de fundo redondo 

de 1L e colocada sob agitação constante em 

atmosfera de nitrogênio durante 90 minutos 

a 100°C, sob refluxo. Ao término deste 

período a reação foi interrompida e a 

suspensão contendo quitosana foi vertida 

em um béquer contendo, aproximadamente, 

1.800mL de água a 80°C sendo submetida à 

filtração com bomba à vácuo. Em seguida o 

filtrado foi lavado por cinco vezes com água 

destilada e por último com 25mL de 

acetona. 

 Para obter os GDs de 80 e 90%, foram 

realizadas alterações na metodologia padrão 

descrita acima. Para 80% utilizou-se 7,5mL 

de ácido acético 2% (em massa), 377mL de 

água destilada e 188mL de hidróxido de 

sódio 50% (em massa), com mesmo peso de 

quitosana, tempo de agitação e temperatura. 

Já para alcançar o GD de 90%, as amostras 



27 

 

 

de quitosana foram submetidas duas vezes 

ao procedimento padrão. 

 A verificação do GD obtido após a 

desacetilação heterogênea foi feita pelo 

método da titulação potenciométrica em 

meio ácido, onde soluções com 0,2g das 

quitosanas desacetiladas, 20mL de ácido 

clorídrico (HCl) 0,1M e 200mL de água 

destilada foram agitadas por 12 horas e 

posteriormente tituladas pelo gotejamento 

de solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

0,1M e monitoração do pH com phmetro. 

Primeiramente, ocorre a neutralização dos 

íons H3O
+ em excesso na solução 

resultando em aumento suave do pH. Após 

adição de quantidade suficiente de 

hidróxido de sódio ocorre a neutralização 

do ácido em excesso acompanhado por 

aumento abrupto do valor do pH. A partir 

deste ponto, todo HCl em excesso na 

solução foi neutralizado e a titulação ocorre 

com os grupos amino protonados da cadeia 

de quitosana. Após a neutralização de todo 

H+ dos grupos amino das unidades 

desacetiladas, ocorre outro aumento 

significativo do valor do pH indicando que 

todo o ácido da solução foi neutralizado. As 

análises foram realizadas em triplicada para 

cada GD desejado. 

 

•O grau de desacetilação (GD) foi 
determinado pela equação: 

 

% 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. 

 

2.2. Confecção dos géis de quitosana 

 Para a confecção dos géis, 2g de cada 

quitosana previamente produzida foram 

dissolvidos em 1mL de ácido acético glacial 

USP (Vetec®) e 99mL de água destilada 

seguida de agitação por três minutos em 

vórtex, obtendo-se fármacos à 2% de 

concentração do polímero. Posteriormente 

os géis foram mantidos sob agitação 

constante durante 24 horas em agitador 

magnético automático e após este período 

colocados em lavadora ultrassônica para a 

retirada de bolhas. 

 

2.3. Caracterização dos géis de quitosana 

 Amostras em triplicata dos géis de 

quitosana foram divididas em dois grupos 

de acordo com a forma de armazenamento 

(temperatura ambiente e refrigeração a 8°C) 

e avaliadas a cada 15 dias durante o período 

de 60 dias para determinação da 

estabilidade das formulações. Análises 

físico-químicas e de controle de qualidade 

foram feitas para a caracterização dos géis, 

entre elas: o acompanhamento do pH em 

pHmetro automático, da viscosidade em 

viscosímetro de Brookfield e das 

propriedades organolépticas como: cor, 

odor e aspecto por avaliação visual.  

 O controle microbiológico quantitativo 

foi determinado pela técnica pour plate com 

contagem total de unidades formadoras de 

colônia (UFCs). Para esta avaliação 

colocou-se 0,1mL dos géis testados em 

placa de petri e em seguida verteu-se 14mL 

de ágar nutriente fundido. Com a placa 

tampada movimentos de rotação foram 

realizados para perfeita mistura do gel com 

o ágar. Após solidificação do ágar a placa 
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foi invertida e colocada em estufa a 37°C 

durante 24 horas. Após este período foi 

realizada a leitura com contagem de UFCs 

formadas.  

 A atividade antimicrobiana dos géis de 

quitosana foi verificada contra bactérias 

Gram positivas (Staphyloccocus aureus) e 

Gram negativas (Pseudomonas 

aeruginosa). Placas de petri contendo 5mL 

de ágar Muller-Hinton foram semeadas com 

as culturas bacterianas e após 30 minutos de 

incubação a 37°C, perfurações foram feitas 

no ágar, onde foram inoculados 0,1mL dos 

géis a serem testados, retornando-se à 

incubação por mais 24 horas. A atividade 

antimicrobiana foi determinada pela 

presença ou ausência de halo sem 

crescimento bacteriano ao redor das 

perfurações.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O protocolo utilizado para o processo de 

desacetilação das amostras de quitosana, 

bem como as alterações promovidas no 

mesmo para alcançar os diferentes GDs 

propostos (80, 85 e 90%), foi considerado 

satisfatório já que os valores pretendidos de 

GD foram obtidos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores dos graus de desacetilação de 

diferentes amostras de quitosana 

REPLICATAS 
QUITOSANAS 

80% 85% 90% 

1 80.339 84.364 94.748 

2 80.339 80.339 90.884 

3 80.339 88.389 90.884 

Média ± dp 80.3±0 84.4±4,02 92.2±2,23 

 

 Quitosanas de grau médico devem 

possuir GD igual ou superior a 90%, visto 

que aquelas de valor baixo não se dispersam 

facilmente e não formam géis 

farmacotecnicamente elegantes [10]. 

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 [11].  

 Segundo Knill [12], quanto maior o nível 

de desacetilação da quitosana mais elevada 

é a densidade de carga positiva, atuando 

como um polieletrólito que interage com as 

cargas negativas geralmente presentes no 

sítio da ferida. 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 acelera a 

cicatrização [7]. 

 O protocolo utilizado para a obtenção 

dos géis em meio ácido, originou 

formulações espessas e transparentes, cujas 

características físico-químicas, no dia de 

produção, estão demonstradas no Quadro 1.  

 As avaliações sequenciais dos géis de 

quitosana durante 60 dias demonstraram 

interferência da forma de armazenamento 

na preservação de suas características 

físico-químicas.
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Quadro 1. Características físico-químicas de géis de quitosana a 2% em diferentes graus de 

desacetilação, a fresco (dia 0) 

GEL pH 

Viscosidade 
(cp)  

(média ± dp) 

Aspecto Odor Coloração 

80% 4.07 954.8 (± 28.1) 
Homogêneo/ 

límpido 
Característico Límpido/ amarelado 

85% 4.30 1105 (± 8.9) 
Homogêneo/ 

límpido 
Característico Límpido/ amarelado 

90% 4.16 601.6 (± 2.9) 
Homogêneo/ 

límpido 
Característico Límpido/ amarelado 

As amostras mantidas sob refrigeração 

apresentaram pouca variação nos 

parâmetros de pH e viscosidade. Já aquelas 

mantidas em temperatura ambiente, 

registraram perda de 56% da viscosidade no 

gel de 80% (Fig. 1), 60% no de 85% (Fig. 

2) e 54% no de GD 90% (Fig. 3). 

 

 
Fig. (1). Acompanhamento da viscosidade de 

amostras de gel de quitosana a 2% com grau de 

desacetilação de 80% armazenadas em temperatura 

ambiente e sob refrigeração, durante 60 dias 

 

 
Fig. (2). Acompanhamento da viscosidade de 

amostras de gel de quitosana a 2% com grau de 

desacetilação de 85% armazenadas em 

temperatura ambiente e sob refrigeração, durante 

60 dias 

 
Fig. (3). Acompanhamento da viscosidade de 

amostras de gel de quitosana a 2% com grau de 

desacetilação de 90% armazenadas em temperatura 

ambiente e sob refrigeração, durante 60 dias 

 

 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. As viscosidades médias 

obtidas nos géis com 2% de quitosana neste 

estudo, diferiram dos valores encontrados 

por Alemdaroglu [5] de 7903mPa.s 

utilizando método de preparo semelhante, 

porém o referido autor não detalha o valor 

do GD da quitosana utilizada. De acordo 

com Damian [13] a quitosana em solução de 

ácido acético a 1% possui uma viscosidade 

que varia entre 250 e 2500cp, apesar de não 

citar a concentração utilizada do polímero. 

Os géis obtidos neste estudo mantiveram-se 

nesta faixa de viscosidade durante todo o 

período de observação.  
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 No que se refere ao acompanhamento 

dos valores de pH, pouca alteração foi 

observada, mantendo-se valores entre 4.0 e 

5.0, tanto nas amostras mantidas em 

temperatura ambiente quanto naquelas 

refrigeradas, durante os 60 dias de 

observação. Os valores de pH encontrados 

se mostraram um pouco abaixo do 

recomendado por Ferreira [10] e por 

Alemdaroglu [5], em torno de 5.5. Isso se 

deve ao fato da necessidade de meio ácido 

para a solubilização da quitosana e 

formação do gel. Porém, os valores 

encontrados estão compatíveis com a faixa 

de pH da pele, que pode variar de 4,0 a 6,0 

[14]. Em estudos prévios, tentou-se 

correção do pH por meio do gotejamento de 

solução de NaOH como indicado por 

Ferreira [10]. Porém, tal solução provocou 

a formação de grumos no gel o que impediu 

sua incorporação ao mesmo e a correção da 

acidez.  

 O pH ácido no leito da ferida favorece as 

condições de cicatrização e a proteção 

contra infecções. De acordo com Declair e 

Monteiro [15] feridas com pH entre 2,0 e 

4,0, demonstram melhores resultados do 

que aquelas com pH básico. Ferreira [16] 

afirmam que a maioria dos micro-

organismos possuem uma faixa bastante 

estreita de pH ideal para sua proliferação, 

em torno de 6,0 e 8,0. Dessa forma, 

curativos que mantêm a acidez no leito da 

ferida podem ser considerados 

bacteriostáticos. 

 As propriedades organolépticas não 

sofreram alterações durante todo o 

acompanhamento do produto, tanto nas 

amostras armazenadas em temperatura 

ambiente como naquelas mantidas sob 

refrigeração. 

 Como parte da análise de estabilidade 

dos géis, foram realizadas análises 

microbiológicas, com a contagem total de 

UFCs e teste de atividade antimicrobiana, 

também a cada 15 dias. Os resultados são 

apresentaos no Quadro 2. 

 A Farmacopéia Brasileira indica que o 

limite máximo permitido para bactérias 

aeróbias mesófilas é de 103 UFC/g de 

produto [17], Ferreira [10] também afirma 

que quitosanas de grau médico devem 

apresentar contagem total de bactérias 

menor ou igual a este valor. Os números 

médios de UFCs observadas nas placas dos 

géis avaliados indicam, portanto, que não 

houve contaminação significativa das 

amostras durante o período de 60 dias. 

 Acredita-se que as principais causas da 

contaminação microbiológica na 

manipulação de formulações farmacêuticas 

estejam relacionadas à água utilizada tanto 

no processo de fabricação como na lavagem 

dos materiais e na  limpeza de ambientes da 

sala de produção; à matéria-prima levando 

em consideração o prazo de validade e sua 

origem como natural ou sintética, pois 

matérias primas de origem natural 

favorecem o desenvolvimento dos 

microrganismos devido à capacidade de 

reter água; à higiene do manipulador, como 

lavagem inadequada das mãos e a não 

adequação as boas práticas de fabricação 

[18].  
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Quadro 2. Avaliação microbiológica de géis de quitosana a 2% em diferentes graus de 

desacetilação determinada pelo número médio de Unidades Formadoras de Colônia (UFCs) de 

amostras armazenadas em temperatura ambiente e sob refrigeração durante 60 dias 

 Número médio de UFCs/placa 

 Temperatura ambiente Refrigeração 

Período (dias) 80% 85% 90% 80% 85% 90% 

0 0 11,3 2,7 - - - 

15 12 30,3 1 8 25,3 1,3 

30 10,7 19,7 2,3 0 30 8,7 

45 0 0,3 22 0,3 0 3,3 

60 0 24,0 25,3 20,7 6 2 

 

No presente estudo houve a preocupação 

em utilizar boas práticas de controle de 

qualidade no preparo dos géis, utilizando 

água destilada, realizando a esterilização 

em autoclave das embalagens onde as 

amostras foram acondicionadas, bem como 

a utilização de luvas estéreis pelo 

manipulador.  

 O controle microbiológico de produtos 

farmacêuticos é de extrema importância já 

que carga microbiana elevada pode 

comprometer a estabilidade e eficácia 

terapêutica do produto pela degradação do 

princípio ativo ou mudança de parâmetro 

físico-químico, fundamentais para a sua 

atividade. A ação bacteriana pode causar 

alterações no pH, resultando em produção 

de gases e odor desagradável; degradação 

de tensoativos e macromoléculas pela ação 

enzimática, promovendo quebra de 

emulsões e alterações na viscosidade de 

géis.  Sendo assim, a contaminação de uma 

formulação afeta sua ação terapêutica, 

compromete a biodisponibilidade e sua 

aceitação pelo consumidor [19]. 

 A atividade antimicrobiana da quitosana 

frente aos patógenos Pseudomonas 

aeruginosa e Staphyloccocus aureus foi 

considerada positiva durante os 60 dias de 

acompanhamento, já que halos de inibição 

de crescimento bacterianos foram 

observados nas placas durante o período de 

avaliação (Quadro 3).  

 

 

 

Quadro 3. Atividade antimicrobiana de amostras de géis de quitosana a 2% em diferentes graus 

de desacetilação mantidas em temperatura ambiente e sob refrigeração durante 60 dias 
 Staphyloccocus aureus Pseudomonas aeruginosa 

Período 
(dias) 

Temperatura 
ambiente 

Refrigeração 
Temperatura 

ambiente 
Refrigeração 

 80% 85% 90% 80% 85% 90% 80% 85% 90% 80% 85% 90% 

0 + + + NA* NA NA + + + NA NA NA 

15 + + + + + + - - + + + + 

30 + + + + + + + + + + + + 

45 + + + + + + + + + + + + 

60 + + + + + + + + + + + + 
“+”: presença de halo, indica atividade antimicrobiana positiva 
“-“: ausência de halo, indica atividade antimicrobiana negativa 

*NA: não se aplica  
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 A atividade antimicrobiana da quitosana 

é atribuída a seus grupos amínicos que, em 

contato com os fluidos fisiológicos, 

provavelmente são protonados e se ligam a  

grupos aniônicos dos microrganismos, 

resultando na aglutinação das células 

microbianas e inibição de seu crescimento 

[8]. Micrografias eletrônicas realizadas por 

Lifeng [20] de S. aureus (bactéria gram-

positiva) e E. coli (bactéria gram-negativa) 

na presença de quitosana mostraram que a 

membrana do S. aureus foi enfraquecida ou 

até mesmo fragmentada, enquanto o 

citoplasma da E. coli foi concentrado e o 

interstício da célula, ampliado. 

 O mecanismo da atividade 

antimicrobiana da quitosana está 

intimamente relacionado às propriedades 

físico-químicas do polímero (pH, 

viscosidade, GD, concentração e peso 

molecular) e às características da membrana 

do micro-organismo. No caso da 

Pseudomonas aeruginosa, quitosana com 

alto peso molecular, alto grau de 

desacetilação e baixa viscosidade apresenta 

maior atividade antimicrobiana do que 

aquela de características opostas [21]. De 

acordo com No [22] e Zheng e Zhu [23], 

quitosanas com maior peso molecular são 

mais efetivas na inibição do crescimento de 

bactérias gram-positivas como S. aureus, 

enquanto a diminuição do peso molecular 

favorece o efeito bactericida contra gram-

negativas como a P. aeruginosa. Esses 

resultados sugerem que os efeitos da 

quitosana são distintos nos dois tipos de 

bactérias: no caso das gram-positivas, a 

hipótese é que quitosana de alta massa 

molecular forma películas ao redor da 

célula que acabam por inibir a absorção de 

nutrientes, enquanto que quitosana de baixa 

massa molecular penetra mais facilmente 

em bactérias gram-negativas, causando 

distúrbios no metabolismo desses 

microrganismos. 

 O pH da solução de quitosana também 

pode interferir na atividade antimicrobiana 

da mesma. De acordo com Jia [24], em pH 

baixo o grupo NH2 da quitosana encontra-

se protonado, o que favorece a interação 

com a superfície negativa das células 

bacterianas. O ácido acético utilizado para 

solubilizar a quitosana também atua como 

antimicrobiano, sugerindo um efeito 

sinérgico. Em estudo realizado por Liu [25], 

quando o pH da solução de quitosana foi 

maior que 6.3, o número de grupos NH2 

protonados diminuiu e a solubilidade da 

quitosana também, resultando em 

diminuição da ação inibitória sobre as 

bactérias. Em pH 7.0, não foi evidenciada 

ação antimicrobiana, o que levou os autores 

a concluir que quanto menor o pH maior a 

solubilidade e ação antimicrobiana da 

quitosana. 

 

CONCLUSÃO 

 A técnica proposta para a obtenção de 

quitosanas com grau de desacetilação 80, 85 

e 90% se mostrou satisfatória e eficiente 

para tal objetivo.  

 A confecção dos géis de quitosana a 2% 

em meio ácido, resultou em formulações 

farmacotecnicamente adequadas para 

utilização tópica. As análises de 

estabilidade indicam melhor preservação de 

suas características físico-químicas e 

microbiológicas inicias por meio da 

conservação sob refrigeração. 
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CAPÍTULO 3 – POTENCIAL ANGIOGÊNICO DO HIDROGEL DE QUITOSANA EM 

DIFERENTES GRAUS DE DESACETILAÇÃO PELO ENSAIO DA MEMBRANA 

CORIOALANTOIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo foi elaborado em acordo com as normas de publicação da revista “Angiogenesis”, 

contidas no ANEXO C. 
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Potencial angiogênico do gel de quitosana em diferentes graus de 

desacetilação pelo ensaio da membrana corioalantoide 

Taís Andrade Dias de Souza1 . Júlia Harger de Sousa1 . Luiz Augusto de Souza1 . Fernanda 

Figueiredo Mendes1 . Liliana Borges de Menezes Leite2 . Neusa Margarida Paulo1 

 

Abstract: Chitosan is a natural polymer derived from chitin which have been attributed many properties related 

to the improvement of wound healing, among them the ability to stimulate angiogenesis positively. The chick 

chorioallantoic membrane (CAM) assay has been one of the most methods used to evaluate angiogenic potential 

of several molecules. In this study, CAM assay was used in order to investigate the angiogenic activity of 2% 

chitosan hydrogels with different deacetylation degrees. Fourty fertilized chicken eggs were used randomly 

divided into four groups according to the treatment received and maintained in incubators under controlled 

temperature and humidity. On the seventh day of incubation eggs were inoculated via an opening in the shell with 

0.1mL of the following treatments: 1% acetic acid (AC group), 2% chitosan hydrogel with 80% of deacetylation 

degree (DD) (GQ80 group), 2% chitosan hydrogel with 85% DD (GQ85 group) and 2% chitosan hydrogel with 

90% DD (GQ90), 10 eggs for each group. On day 13th the eggs were opened and fragments of CAM were collected 

to determine the vascular area and for histological analisys for vascular density calculation. Data from both 

analyzes showed progressive increases in the average vascular area: 12.04% in the AC group, 19.97% in QT80, 

20.40% in QT85 and 29.48% in QT90; regarding average vascular density: 1.85 to the AC group, 3.16 for QT80, 

2.65 for QT85 and 4.52 for QT90. In statistical comparison there was statistical difference between chitosan groups 

and AC group in both analyzes. The 2% chitosan hydrogels have demonstrated the induction of angiogenesis in 

CAM assay, with the greatest stimulus yeilding the higher degree of polymer deacetylation. 

Key-words: chicken embryo . chitin . chorioallantoic membrane . neovascularization  

 

Abreviações:  

 

MCA  Membrana corioalantóide 

GD  Grau de desacetilação 

AC  Grupo Ácido acético 

QT80  Grupo quitosana com grau de desacetilação 80% 

QT85  Grupo quitosana com grau de desacetilação 85% 

QT90  Grupo quitosana com grau de desacetilação 90% 

 
 

Introdução 

A quitosana é um polímero natural, solúvel em soluções aquosas ácidas, derivado da quitina 

pelo processo de desacetilação. Características como biocompatibilidade, biodegradabilidade e 

atividade antimicrobiana fazem com que ela seja amplamente estudada no campo farmacêutico 

e da engenharia de tecidos [1]. A aplicação de quitosana em feridas cutâneas influencia nas 

diferentes fases do processo de cicatrização atuando principalmente no estímulo da migração e 

proliferação celular, na atividade de macrófagos e fibroblastos, na produção de fatores de 

crescimento e no aumento da angiogênese no local da lesão. Tais propriedades podem contribuir 

para a aceleração do reparo tecidual em feridas crônicas [2, 3]. 
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Angiogênese consiste no crescimento de novos capilares a partir de vasos sanguíneos pré-

existentes nos tecidos, resultado da complexa interação entre matriz extracelular e mediadores 

que estimulam a proliferação e migração de células endoteliais [4]. 

Neste sentido, a utilização de substâncias que estimulem ou inibam a angiogênese tem sido 

proposta como forma de tratar ou melhorar condições patológicas como isquemia cardíaca, 

doenças neurodegenerativas, neoplasias e suas metástases e feridas crônicas [5, 6]. Por estas 

razões, o estudo da angiogênese se tornou uma área de grande interesse para a comunidade 

acadêmica [7]. 

Diversos modelos experimentais têm sido desenvolvidos para o estudo do processo de formação 

de novos vasos. Os modelos in vitro, embora sejam bastante úteis no delineamento de parte 

deste processo, podem não ser representativos do que ocorre no organismo vivo [8].  Os 

modelos in vivo mais utilizados mundialmente são os implantes subcutâneos, o teste em 

microbolsa corneana em coelhos e o da membrana corioalantoide de ovos embrionados de 

galinha (MCA) [9]. 

A MCA é uma membrana extraembrionária dos ovos de galinha que se desenvolve entre o 

terceiro e quarto dia de incubação e que possui uma densa rede vascular responsável pelas trocas 

de gases e nutrientes para o embrião até a eclosão. O modelo da MCA permite a avaliação do 

potencial angiogênico de diferentes compostos através do contato direto dos mesmos com a 

membrana, resultando no aumento ou diminuição da densidade vascular na estrutura [10]. 

Dentre as vantagens deste método estão a simplicidade e rapidez na execução, baixo custo, 

confiabilidade, redução do uso de animais na experimentação e acesso objetivo e eficiente da 

ação terapêutica de diversas substâncias. Por estes motivos, o ensaio da MCA de ovos 

embrionados de galinha tem se mostrado importante ferramenta e uma das principais escolhas 

para o estudo da angiogênese [7, 9, 10]. 

Neste estudo, o modelo da MCA de ovos embrionados de galinha foi utilizado para investigar 

o comportamento angiogênico de géis de quitosana a 2% em diferentes graus de desacetilação.  

 

 

Material e métodos 

 

Preparo dos géis de quitosana 

 

Amostras de quitosanas com grau de desacetilação (GD) de 80, 85 e 90% foram pesadas e 

dissolvidas em solução de ácido acético 1%, para a obtenção de géis com 2% de concentração 
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do polímero. Os fármacos foram mantidos sob agitação constante durante 24 horas em agitador 

magnético automático (Nova Orgânica®) e após este período colocados em lavadora 

ultrassônica (Unique®) para a retirada de bolhas. Os géis foram mantidos sob refrigeração até 

o momento da inoculação nos ovos. 

 

Avaliação da atividade angiogênica 

 

A atividade angiogênica dos géis de quitosana foi avaliada pelo modelo da membrana 

corioalantóide, segundo a metodologia empregada por Parente [11]. Foram utilizados 40 ovos 

embrionados de galinhas da linhagem Cobb, com dois dias de idade, obtidos de matrizes entre 

34 e 35 semanas de vida, divididos aleatoriamente em quatro grupos com 10 unidades cada, 

sendo: grupo ácido acético 1% (AC) e grupos QT80, QT85 e QT90 compostos pelos géis de 

quitosana a 2% com GD de 80, 85 e 90%, respectivamente. 

Os ovos foram mantidos em incubadoras (Premium Ecologica IP-130), sob temperatura (37°C) 

e umidade (67,5%) constantes. No terceiro dia de incubação uma pequena abertura foi feita na 

casca dos ovos com auxílio de uma microretífica, na região da câmara de ar, 2mL de albúmen 

foram retirados com auxílio de seringa e agulha. Cada orifício foi selado com parafina 

histológica em ponto de fusão e os ovos retornaram às incubadoras. Após sete dias (décimo dia 

de incubação), 0,1mL dos respectivos tratamentos foram instilados, através da abertura 

previamente feita, sobre a MCA e novamente procedeu-se a selagem com parafina e incubação 

por mais dois dias.   

No 13º dia de incubação os ovos foram abertos e a eutanásia dos embriões realizada por secção 

medular na região atlanto-occiptal, com auxílio de uma tesoura. Para a análise morfométrica, 

fragmentos da MCA foram coletados à fresco, distendidos sobre lâmina de vidro e cobertos por 

lamínula para subsequente leitura realizada em microscópio óptico com câmera digital Leica 

DMC 2900 acoplada. As imagens foram capturadas utilizando-se o programa Leica Application 

Suite versão 4.4.0 e posteriormente foram analisadas no software Image J 1.32j (National 

Institutes of Health, USA), para cálculo da área vascular por campo, sendo fotografados dez 

campos contendo vasos sanguíneos por lâmina. 

Os fragmentos coletados para análise histológica foram fixados em formalina tamponada 

durante 24 horas e conservadas em álcool 70% até o processamento histológico para a inclusão 

em blocos de parafina. Os cortes histológicos foram dispostos em lâminas e corados pela técnica 

de hematoxilina e eosina. A leitura das lâminas foi realizada pelo mesmo método descrito na 

análise morfométrica, fotografando-se 10 campos por lâmina. Posteriormente, foi realizada a 
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contagem do número de vasos sanguíneos da mesoderme por campo, sendo determinada a 

densidade vascular média de cada grupo. 

 

Análise estatística 

 

Os valores da área e da densidade vascular de cada grupo foram expressos por suas médias. 

Toda a análise estatística foi realizada com auxílio do programa R (versão 3.1.1) e a diferença 

estatística entre os grupos foi determinada pela análise de variância (ANOVA) seguida pelo 

pós-teste de Scott Knott. O nível de significância considerado foi p<0,05.  

 

 

Resultados 

 

Os dados obtidos pela análise morfométrica a fresco das MCAs, demonstraram aumento 

significativo da área vascular média (porcentagem da área marcada em vermelho) nos diferentes 

tratamentos. O grupo AC obteve área vascular média de 12,04% (±2,15), o grupo QT80 média 

de 19,97% (±3,16), o QT85 20,40% (±5,42) e o QT90 29,48% (±11,34) (Fig. 1). 

Na comparação grupo a grupo, não foi observada diferença estatística apenas entre QT80 e 

QT85 (p>0,05), os demais grupos se mostraram diferentes entre si, sendo o QT90 o que 

apresentou maior área vascular. Esta diferença pode ser notada nas fotomicrografias das MCAs, 

onde observou-se aumento progressivo da área ocupada pelos vasos nas lâminas de acordo com 

o aumento do grau de desacetilação dos géis (Fig. 2). 
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Fig. 1 Área vascular média de MCAs de ovos embrionados de galinha avaliadas a fresco, tratadas 

com ácido acético 1% (AC), gel de quitosana com GD 80% (QT80), gel de quitosana com GD 85% 

(QT85) e gel de quitosana com GD 90% (QT90). Letras diferentes indicam área vascular média 

estatisticamente diferente pelo teste de Sott-Knott (p<0,05) 

 

 

 
Fig. 2 Fotomicrografias das membranas corioalantoides a fresco de ovos embrionados de galinha 

evidenciando a influência dos tratamentos no aumento da porcentagem da área vascular. A) Controle 

solvente (ácido acético 1%), B) QT80 - ovos que receberam gel de quitosana com grau de desacetilação 

(GD) de 80%, C) QT85 - ovos que receberam gel de quitosana com GD de 85% e D) QT90 - ovos que 

receberam gel de quitosana com GD de 90%. Aumento 100x 

 

O mesmo padrão de resposta foi encontrado na análise microscópica por contagem dos vasos 

da mesoderme. Foi observado aumento progressivo do número médio de vasos nos diferentes 
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tratamentos, sendo o grupo controle (AC) o que apresentou menor média de densidade vascular 

e o grupo QT90 a maior (Fig. 3). 

 

 

 
Fig. 3 Densidade vascular média de MCAs a fresco de ovos embrionados de galinha tratados com 

ácido acético 1% (AC), gel de quitosana 80% (QT80), gel de quitosana 85% (QT85) e gel de quitosana 

90% (QT90). Letras diferentes indicam médias diferentes pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) 
 

 

Na comparação estatística grupo a grupo, a resposta aos diferentes tratamentos manteve o 

padrão encontrado na análise morfométrica a fresco, não sendo encontrada diferença 

significativa apenas entre os grupos QT80 e QT85, todos os demais grupos se mostraram 

diferentes entre si, sendo o QT90 aquele que apresentou a maior densidade vascular média. Na 

Figura 4 pode-se observar a diferença no número de vasos da mesoderme das MCAs de acordo 

com o tratamento empregado nos ovos embrionados de galinha. 
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Fig. 4 Fotomicrografias das membranas corioalantoides de ovos embrionados de galinha evidenciando a densidade 

vascular na mesoderme, de acordo com o tratamento recebido. A) Grupo AC que recebeu ácido acético 1%, B) Grupo 

QT80 tratado com gel de quitosana a 2% com grau de desacetilação (GD) de 80%, C) Grupo QT85 tratado com gel de 

quitosana a 2% com GD de 85% e D) Grupo QT90 tratado com gel de quitosana a 2% com GD de 90%. As setas pretas 

indicam os vasos sanguíneos. Coloração Hematoxilina-eosina, aumento 100x 

 

 

Discussão 

 

O processo de cicatrização dos tecidos envolve complexa cascata de interações celulares e 

moleculares, que para melhor compreensão foram didaticamente divididos em fases. Na fase 

de reparo, a formação de novos vasos sanguíneos resulta do estímulo de mediadores presentes 

na matriz extracelular que elevam a migração e proliferação de células endoteliais, fenômeno 

denominado angiogênese. A combinação de novos capilares, fibroblastos e tecido conectivo 

fibroso forma o tecido de granulação característico que preenche, protege o sítio da ferida e 

serve como superfície de contato para a reepitelização. Desta forma, o processo de formação de 

novos vasos é de suma importância para a restauração de tecidos lesionados e a busca por 

substâncias que estimulem essa neovascularização pode contribuir de forma substancial para o 

tratamento de feridas crônicas [4]. 

Diversas metodologias podem ser utilizadas para a avaliação da atividade angiogênica de 

diferentes tipos de substâncias e compostos. O teste da membrana corioalantoide em ovos 
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embrionados de galinha é um modelo experimental in vivo amplamente difundido e utilizado 

por ter baixo custo, ser de fácil execução e elevada sensibilidade. Além disso, foi aprovado pela 

FDA para a avaliação de substâncias para o tratamento de úlceras cutâneas crônicas e feridas 

por queimadura [7, 11, 12].  

A MCA é uma membrana extraembrionária que se desenvolve entre o terceiro e quarto dia de 

incubação pela fusão entre córion e alantoide. Por volta do 16º dia já é tão extensa que cobre 

quase totalmente o saco vitelínico e se torna intimamente ligada às membranas da casca o que 

possibilita que atue como um órgão de troca de gases, recebendo oxigênio e eliminando o gás 

carbônico. A densa rede vascular que compõem a MCA se forma até o 11º dia e é utilizada 

como região sensível aos estímulos angiogênicos e anti-angiogênicos, por meio da implantação 

ou inoculação direta de materiais sobre a membrana [7, 10, 13].  

A quantificação da resposta angiogênica na MCA pode ser feita por diferentes metodologias 

como análises subjetivas e escores manuais, morfometria com o auxílio de softwares, contagem 

de pontos em imagens fotografadas e processamento de imagens para o cálculo de densidade 

vascular com auxílio de softwares [5, 14-16]. De acordo com Hazel [7], a diversidade de 

protocolos existentes demonstra que nenhum método isolado oferece maior vantagem para essa 

análise e que os pesquisadores devem buscar sempre aquele que oferece maior facilidade e 

rapidez na execução, fornecendo resultados quantitativos e replicáveis.  

No presente estudo optou-se pela utilização do processamento de imagens com auxílio do 

software Image J para a determinação da área vascular e pela contagem manual de vasos 

sanguíneos na mesoderme para determinar a densidade vascular. A utilização destas análises 

em conjunto possibilitou a diferenciação entre o real aumento no número de vasos 

(angiogênese) e uma possível vasodilatação secundária à reação inflamatória pela inoculação 

das substâncias testes, ou até mesmo, um rearranjo dos vasos pré-existentes na MCA. Ribatti 

[13] ressalta a importância da combinação de diferentes métodos de análise para auxiliar nesta 

distinção.  

Nos cortes histológicos da MCA avaliados não foi observada presença de células inflamatórias 

ou infiltrado característico em intensidade relevante, o que demonstra que o aumento tanto da 

área como do número de vasos indica realmente aumento na neoformação de vasos induzida 

pela quitosana. Ribatti [17] apontam como uma das limitações do ensaio da MCA a reação 

inflamatória inespecífica que pode ocorrer devido à inoculação de princípios ativos na MCA, 

levando à indução de vasoproliferação secundária que poderia ser confundida com atividade 

angiogênica. Neste caso, seria observada a presença de infiltrado inflamatório perivascular 

intenso.  
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Os dados obtidos em ambas as análises demonstraram aumento de área e densidade vascular 

nas MCAs conforme o aumento do GD dos géis de quitosana. Embora na comparação entre 

tratamentos não se tenha obtido diferença entre os grupos QT80 e QT85, o desempenho dos 

mesmos se mostrou superior ao do grupo AC utilizado como controle. Desta forma, podemos 

inferir que o grau de desacetilação da quitosana utilizada na preparação dos hidrogéis está 

diretamente relacionado com seu potencial angiogênico, que se torna mais elevado quanto mais 

desacetilado o polímero. A relação entre o GD e a atividade de compostos à base de quitosana 

também foi investigada por Howling [2] e Alsarra [18] que atribuíram o incremento na 

proliferação de fibroblastos e queratinócitos in vitro e a aceleração na cicatrização de 

queimaduras em ratos, respectivamente observados em seus estudos, ao aumento do GD das 

quitosanas utilizadas nos compostos avaliados. 

Outro aspecto a ser considerado é a concentração de quitosana no hidrogel. No presente estudo, 

os géis a 2% foram capazes de estimular a formação de novos vasos na MCA de ovos 

embrionários de galinha. Já Ahmadi [19], utilizando soluções a base de quitosana à 1,5% 

associada ao glicerol fosfato e hidroxietil-celulose, não observaram estímulo ao processo de 

angiogênese também utilizando o ensaio de MCA.   

 

 

Conclusão 

 

Os hidrogéis de quitosana a 2% demonstraram atividade angiogênica positiva pela avaliação do 

ensaio da membrana corioalantoide de ovos embrionados de galinha. No que diz respeito ao 

grau de desacetilação, o aumento da área e densidade vasculares foi maior quanto mais 

desacetilado o polímero. 
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CAPÍTULO 4 – ACELERAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE 

RATAS DIABÉTICAS POR HIDROGEL DE QUITOSANA EM DIFERENTES GRAUS 

DE DESACETILAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo foi elaborado em acordo com as normas de publicação da revista “Cellular and 

Molecular Life Science”, contidas no ANEXO D. 
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Aceleração da cicatrização de feridas cutâneas de ratas diabéticas por 

hidrogel de quitosana em diferentes graus de desacetilação 

 

Taís Andrade Dias de Souzaa . Kênnia Rocha Rezendeb . Luiz Augusto de Souzaa . Júlia 

Harger de Sousaa . Nadine Bou Faresa  . Liliana Borges de Menezesc . Neusa Margarida 

Pauloa 

 

 

Abstract: In this study, 2% chitosan hydrogel in three different deacetylation degrees were tested on cutaneous 

wounds of 72 female experimentally-induced Wistar diabetic rats. The animals were randomly distributed into 

groups according to the treatment for each group: normal saline in the control group (CG), 2% chitosan hydrogel 

with degree of deacetylation (DD) of 80%, 85% and 90% for groups QT80, QT85 and QT90, respectively. 

Macroscopic, histological (HE) and immunohistochemical (VEGF and PCNA) analysis were performed to 

evaluate the wound healing process. At the third day postoperative QT90 group was higher in blood vessels, 

fibroblasts and proliferating cells counting. At the 7th day, the treated groups had higher wound reduction rate and 

better microscopy development. Macroscopic monitoring of the healing showed complete epithelialization of the 

treated groups on the12th day. The chitosan gels improved the diabetic wound healing and high degree of 

deacetylation of the polymer has optimized biological activity of chitosan. 

 

Key words: chitin, diabetes mellitus, hydrogel, skin repair  

 

Introdução 

 

Devido ao aumento mundial da prevalência do diabetes, suas complicações como o retardo na 

cicatrização de feridas, têm se tornado cada vez mais uma preocupação para a saúde pública 

[1]. Lerman et al. [2] e Velander et al.[3] 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 [4]. 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 [1]. Funções importantes no processo de reparação tecidual 

são atribuídas aos fatores de crescimento. Dentre elas o estímulo à proliferação de células 

endoteliais e fibroblastos promovendo angiogênese e cicatrização [5]. 
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Por não apresentar efeitos adversos após a aplicação nos tecidos, a quitosana tem sido 

largamente utilizada na medicina e medicina veterinária [6]. 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 [7]. Diversos autores relatam suas propriedades 

cicatrizantes [5, 8], antimicrobianas [9], angiogênicas [10], além de estimular a proliferação de 

fibroblastos [7], produção de matriz extracelular, o que faz da quitosana um acelerador do 

reparo tecidual [7, 8]. 

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

demonstraram bons resultados na melhora da cicatrização devido à baixa interação entre o local 

da ferida e o agente de cura [8]. De acordo com Alemdaroğlu et al. [11], na forma de gel, a 

quitosana atua como excelente curativo para feridas e além das propriedades cicatrizantes, 

possui forte capacidade de adesão tecidual. Além disso, Obara et al. [5] demonstraram que a 

aplicação do hidrogel de quitosana em feridas abertas induz uma significativa contração da 

ferida, acelerando sua cicatrização. 

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 [11]. Este estudo tem por objetivo 

avaliar o efeito cicatrizante do gel de quitosana a 2% no tratamento de feridas cutâneas de ratas 

diabéticas, considerando a relação do grau de desacetilação com a atividade biológica do 

polímero. 

 

 

Material e métodos 

 

Obtenção dos géis de quitosana 

 

As amostras quitosana utilizadas foram obtidas a partir de uma amostra comercial com grau de 

desacetilação (GD) de 74% (Sigma Aldrich, EUA). Após processo de desacetilação em meio 

básico da quitosana original, três graus de desacetilação diferentes foram obtidos sendo 80%, 

85% e 90%. A confecção dos géis deu-se pela solubilização de 2g de cada polímero em 100mL 

de ácido acético a 1%, seguida de 24 horas de agitação em agitador magnético para completa 

homogeneização e passagem em lavadora ultrassônica por cinco minutos para a retirada de 

bolhas. A metodologia utilizada resultou em três formulações tópicas com concentração de 2% 
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de quitosana. Os géis foram testados quanto aos níveis de contaminação microbiológica, sendo 

considerados adequados para o uso tópico. Além disso, foram mantidos sob refrigeração (8°C) 

durante todo o período de uso, para melhor preservação de suas características originais.  

 

Indução experimental do diabetes 

 

Todos os procedimentos envolvendo animais seguiram os preceitos estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foram aprovados pela 

Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Goiás, sob o 

protocolo número 081/2012. 

Após jejum alimentar de 12 horas, 72 ratas Wistar adultas pesando entre 200-250g receberam 

uma única aplicação de aloxana (120mg/kg) diluída em solução fisiológica, por via 

intraperitoneal. A alimentação habitual foi reintroduzida após quatro horas da indução. Três 

dias depois do procedimento, amostras de sangue da cauda de cada espécime foram colhidas 

para verificação dos níveis de glicose utilizando kits comerciais. Foram considerados diabéticos 

os animais que apresentaram glicemia superior a 200mg/dL, sendo a manutenção deste perfil 

acompanhada por aferições semanais durante todo o período experimental. 

 

Procedimento cirúrgico 

 

Confirmado o estado diabético, as ratas foram distribuídas aleatoriamente em quatro grupos: 

controle (GC) para feridas tratadas com solução fisiológica e QT80, QT85 e QT90 para os 

animais que receberam tratamento com gel de quitosana com GD 80%, 85% e 90% 

respectivamente. Subgrupos contendo seis indivíduos cada, foram estabelecidos de acordo com 

o tempo pré-determinado para análise microscópica da cicatrização das feridas, sendo 3, 7 e 14 

dias de pós-cirúrgico.  

Após procedimento anestésico com xilazina (5mg/kg) e cloridrato de tramadol (1mg/kg) via 

intraperitoneal e indução e manutenção com isoflurano, os animais foram submetidos à 

tricotomia e antissepsia da região dorsal. As feridas cutâneas foram feitas com auxílio de punch 

para biópsia de 8,0mm, na região dorsal entre as escápulas, retirando-se pele e tecido 

subcutâneo. A analgesia pós-operatória consistiu na aplicação de cloridrato de tramadol 

(1mg/kg) por via oral durante 3 dias. Foram mantidos dois animais por gaiola, separados por 

divisória de acrílico para permitir o contato visual e evitar o contato com a área da lesão. As 

feridas receberam 0,1mL dos respectivos tratamentos a cada 24 horas. 



50 

 

 

Avaliação macroscópica 

 

As feridas foram documentadas por meio de fotografias digitais a cada 48 horas obtidas por 

câmera Sony®, resolução 7.2 megapixels, fixada em estativa e mantida há uma distância 

constante de 15cm do dorso de cada rato. Posteriormente, as imagens foram analisadas com 

auxílio do programa Image J® 1.32j (National Institutes of Health, USA), possibilitando a 

determinação da área das feridas em cm2 e a taxa de redução das feridas obtida pela equação 1. 

 

%Contração da ferida =
𝐴𝑖 − 𝐴𝑓

𝐴𝑖
  × 100                                                                                     (1) 

 

Onde Ai corresponde à área inicial da ferida e Af a área final no momento da avaliação pós-

operatória. 

 

Avaliação microscópica 

 

Os animais foram submetidos à eutanásia por sobredose de isoflurano aos 3, 7 e 14 dias de pós-

operatório. Após este procedimento foram coletados fragmentos da região das feridas para a 

confecção de lâminas histológicas para avaliação microscópica da cicatrização. As amostras 

foram fixadas em formol tamponado, conservadas em álcool 70% e processadas para inclusão 

em blocos de parafina que foram seccionados em cortes de 5μm.  

A coloração por hematoxilina eosina (HE) foi utilizada nas lâminas para avaliação morfológica 

dos tecidos e classificação do tipo de infiltrado. A epiderme foi avaliada quanto a crosta 

(presença ou ausência), hiperplasia (presença ou ausência) e reepitelização (ausente, parcial ou 

completa). A derme foi dividida em região superficial e profunda sendo realizada a contagem 

de vasos sanguíneos (presença de endotélio, luz e hemácias no interior) e de fibroblastos 

(células fusiformes com citoplasma abundante, contendo núcleo ovalado bem evidente). Já os 

parâmetros colágeno e fibrina foram determinados por escores sendo ausente (0), discreto (1-

25% do campo), moderado (26-50% do campo) ou acentuado (51-100% do campo). Para cada 

região foram observados seis campos por lâmina. 

Os campos histológicos foram fotografados por meio de um sistema de aquisição de imagens 

composto por câmera digital Leica DMC 2900 acoplada a um microscópio óptico e a 

digitalização feita pelo programa Leica Application Suite versão 4.4.0. As fotografias para 

investigação dos parâmetros da epiderme e a contagem de vasos foram feitas na objetiva de 
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10x, enquanto àquelas para contagem de fibroblastos e avaliação de colágeno e fibrina foram 

obtidas no aumento de 400x. 

 

Avaliação imunoistoquímica 

 

As lâminas histológicas foram previamente desparafinizadas e reidratadas para o 

processamento imunoistoquímico. A atividade angiogênica foi determinada pela expressão do 

fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) utilizando tampão citrato (pH 6.0) a 95° em 

banho-maria por 30 minutos para a recuperação antigênica, seguido de incubação em solução 

de H2O2 a 3% em solução tampão de TRIS (TBS pH 7.2-7.4) durante 30 minutos para bloqueio 

da peroxidase endógena e posterior incubação em solução de PBS-BSA por uma hora em 

câmara úmida. Em seguida, promoveu-se a incubação overnight com anticorpo primário VEGF 

(VEGF antibody 147, Santa Cruz Biotechnology®) na diluição de 1:200 em solução de PBS-

BSA, sob refrigeração de 4°C, também em câmara úmida. Após lavagem, as lâminas foram 

incubadas com anticorpo secundário utilizando o método estreptavidina-biotina-peroxidase (kit 

LSAB/DAKO®) por 20 minutos em temperatura ambiente. A reação foi revelada pelo uso do 

cromógeno diaminobenzidina (DAB/DAKO®) por 3 minutos, seguido de contracoloração com 

hematoxilina por 30 segundos. A atividade angiogênica foi determinada pela intensidade de 

marcação dos tecidos utilizando os escores ausente (0), discreta (+), moderada (++) e acentuada 

(+++). 

Já o potencial proliferativo dos géis de quitosana foi investigado pela expressão do antígeno 

nuclear de proliferação celular (PCNA). O protocolo de processamento imunoistoquímico 

utilizado foi semelhante ao descrito para o VEGF, porém com 20 minutos de recuperação 

antigênica e incubação com anticorpo anti-PCNA (PC10 ab29, Abcam®) na diluição de 1:5000 

durante 15 minutos a 4°C em câmara úmida. O número de células proliferativas foi determinado 

pela contagem de células positivas para a marcação do PCNA, sendo observados seis campos 

por lâmina em microscópio óptico em objetiva de 40x. 

 

Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas: taxa de redução das feridas, contagem de vasos sanguíneos, 

fibroblastos e de células marcadas pelo PCNA foram apresentadas por suas médias e avaliadas 

por análise de variância (ANOVA) seguida de comparação entre as médias dos diferentes 

grupos pelo pós-teste de Scott-Knott.  
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As frequências dos escores relacionados à avaliação de colágeno, fibrina, a avaliação da 

reepitelização na epiderme e a intensidade de marcação pelo VEGF foram apresentados por 

suas medianas e submetidas ao teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de t para 

comparação das variáveis entre os grupos.  

A análise estatística foi realizada com auxílio do programa “R” versão 3.1.1 e para todas as 

variáveis analisadas as diferenças com valores de p<0,05 foram consideradas significativas. 

 

 

Resultados 

 

A avaliação macroscópica das feridas (Fig. 1) aos três dias de pós-operatório, não demonstrou 

diferença significativa quanto à taxa de contração das feridas que foi de 51,41% para o grupo 

QT90, 46,74% para o QT85, 41,75% para o QT80 e 34,03% para o GC, embora os valores 

absolutos das médias indicassem uma tendência de comportamento da cicatrização, com 

maiores índices nos grupos tratados. No período de sete dias, houve redução de 76,41% para o 

QT85, 76,18% para o QT80, 72,97% para o QT90 e 58,86 para o GC. Na comparação entre 

médias os grupos tratados não demonstraram diferença significativa entre si, porém foram 

superiores estatisticamente ao grupo controle. Já aos 14 dias de tratamento os grupos tratados 

chegaram à 100% de contração da ferida, enquanto o grupo controle apresentou 94,29%. Além 

disso quando analisada a evolução do processo cicatricial pela medida das áreas das feridas no 

decorrer do tempo, foi possível observar que os grupos tratados apresentaram melhor resultado 

que o grupo controle desde o décimo dia de cicatrização e alcançaram 100% de redução de suas 

áreas no 12º dia (Fig. 2). A evolução macroscópica da cicatrização das feridas, em todos os 

períodos, pode ser observada na Figura 3. 
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Fig. 1 Taxa de contração média de feridas cutâneas de ratas diabéticas tratadas com solução 

fisiológica (GC) e gel de quitosana com grau de desacetilação de 80% (QT80), 85% (QT85) e 

90% (QT90), nos períodos de 3, 7 e 14 dias de pós-operatório. Grupos marcados com * e + são 

estatisticamente iguais entre si. 

 

 

 
Fig. 2 Porcentagem de redução média da área das feridas cutâneas de ratas diabéticas aos 14 dias de pós-

operatório de acordo com o tratamento recebido: GC – solução fisiológica; QT80 – gel à base de quitosana 

a 2% com grau de desacetilação (GD) de 80%; QT85 – gel à base de quitosana a 2% com GD de 85% e 

QT90 – gel à base de quitosana a 2% com GD de 90%. Grupos marcados com * são estatisticamente iguais. 

 

 

Na avaliação microscópica aos três dias de pós-operatório observou-se, na maioria das feridas 

de todos os grupos, reepitelização parcial, presença de crosta e hiperplasia dos bordos da lesão, 
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porém nas feridas do GC a média de animais com hiperplasia ausente foi maior, embora sem 

diferença estatística significativa. O infiltrado presente neste período era do tipo inflamatório 

em todos os grupos, com predominância de PMNs e presença de vasos sanguíneos e células 

mononucleares (Fig. 4).  

Na derme superficial, o número médio de vasos sanguíneos foi superior no grupo QT90 e o 

grupo GC apresentou a menor densidade vascular média e menor média para número de 

fibroblastos.  A presença de fibrina foi acentuada nos grupos GC e QT80 e moderada no QT85 

e QT90, já o colágeno apresentou-se de forma discreta em todos os grupos (Tabela 1). Na derme 

profunda, o grupo com maior densidade vascular foi QT85 e o GC apresentou a menor média 

de vasos por campo. A contagem dos fibroblastos indicou maior número no grupo QT90. Esta 

região apresentou quantidade moderada de fibrina e discreta de colágeno em todos os grupos 

experimentais (Tabela 1). 

A intensidade da expressão do VEGF se mostrou moderada no GC e acentuada nos grupos 

tratados (Fig. 5). A densidade de células proliferativas foi significativamente maior nos grupos 

QT90 e QT85 em relação aos demais (Tabela 1) (Fig. 6). 

 

 

Tabela 1 Parâmetros microscópicos da derme superficial e profunda de feridas cutâneas de ratas 

diabéticas aos 3 dias de pós-operatório. Tratamentos: GC (grupo controle), QT80, QT85 e QT90 (géis 

de quitosana a 2% com grau de desacetilação de 80, 85 e 90% respectivamente). Valores apresentados 

pelas médias para variáveis quantitativas e medianas para variáveis qualitativas.  

VARIÁVEIS TRATAMENTOS p value* 

GC QT80 QT85 QT90 

Derme superficial      

Vasos sanguíneos 5,64c 10,09b 10,53b 14,95a 0,0027* 

Fibroblastos 22,97b 35,11a 39,22a 41,64a 0,0013* 

Fibrina** 3,67a 3,42b 2,75c 2,75c 0,0023* 

Colágeno** 0,33 0,59 0,5 0,34 0,9817 

Derme profunda      

Vasos sanguíneos 13,78c 17,64b 25,78a 18,61b <0,001* 

Fibroblastos 38,92b 42,67b 41,25b 49,50a 0,0527* 

Fibrina** 2,25 2 1,58 1,83 0,2433 

Colágeno** 0,53 0,84 0,50 0,25 0,6430 

Imunoistoquímica      

VEGF** 2b 3a 3a 3a 0,0281* 

PCNA 15,75b 22,75b 30,50a 34,83a 0,0011* 

*Valores de “p” significativos à 5% para ANOVA (variáveis quantitativas) e teste de Kruskal-Wallis (variáveis qualitativas) 

**Variáveis qualitativas expressas por suas medianas 
a, b, c Letras diferentes indicam diferença significativa à 5% no pós-teste Scott-Knott (variáveis quantitativas) e “t” (variáveis qualitativas) 

 

Aos sete dias de pós-operatório, os parâmetros considerados para epiderme não apresentaram 

diferença estatística, com presença de crosta e hiperplasia na maioria dos grupos, e padrão de 

reepitelização parcial. Neste período o infiltrado inflamatório já era bem mais discreto, com 
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preenchimento da ferida predominantemente por tecido de granulação rico em vasos sanguíneos 

e fibroblastos em proliferação, com presença acentuada deste novo tecido nos grupos tratados 

(Fig. 4). Os PMNs e MNs estavam presentes de forma mais discreta que na fase inicial, 

principalmente nos grupos tratados. Na derme superficial, a contagem de vasos foi superior nos 

grupos QT85 e QT80 quando comparados ao QT90 e GC. Embora o número de fibroblastos 

não tenha apresentado diferença entre os grupos, é importante notar que o grupo QT85 

apresentou o menor índice deste tipo celular. Tal fato aliado à maior taxa de contração da ferida 

indica um adiantamento no estágio cicatricial deste grupo. A presença de fibrina foi acentuada 

no GC e nos demais grupos apresentou-se de forma moderada. Comportamento inverso foi 

observado quanto ao nível de colágeno, que se apresentou de forma discreta nos grupos tratados 

e ausente no GC. Analisando os resultados de fibrina e colágeno observa-se melhor evolução 

cicatricial dos grupos tratados em relação ao grupo controle. A densidade vascular e o número 

de fibroblastos foram maiores na derme profunda nos grupos tratados quando comparados ao 

grupo controle. Semelhante ao observado superficialmente, o colágeno mostrou-se acentuado 

no QT90, moderado no QT85 e QT80 e discreto no GC, enquanto que a presença de fibrina foi 

acentuada no GC, discreta no QT80 e QT85 e ausente no QT90 (Tabela 2). 

A expressão do VEGF se mostrou acentuada nos grupos GC e QT85, estando discreta no QT80 

e QT90 (Fig. 5). Para o PCNA, o número de células proliferativas foi maior nos grupos tratados 

quando comparados ao GC (Fig. 6). 

 
Tabela 2 Parâmetros microscópicos da derme superficial e profunda de feridas cutâneas de ratas 

diabéticas aos 7 dias de pós-operatório. Tratamentos: GC (grupo controle), QT80, QT85 e QT90 (géis 

de quitosana a 2% com grau de desacetilação de 80, 85 e 90% respectivamente). Valores apresentados 

pelas médias para variáveis quantitativas e medianas para variáveis qualitativas. 

VARIÁVEIS TRATAMENTOS p value* 

GC QT80 QT85 QT90 

Derme superficial      

Vasos sanguíneos 12,14b 21,08a 21,17a 13,17b <0,001* 

Fibroblastos 81,11 84,58 76,45 80,08 0,7117 

Fibrina** 3,50a 2,59b 2,75b 2,67b 0,0285* 

Colágeno** 0,75b 1,83a 1,75a 1,42a 0,0067* 

Derme profunda      

Vasos sanguíneos 14,84b 27,17a 24,67a 21,33a 0,0191* 

Fibroblastos 59,64b 75,75a 73,39a 68,72a 0,049* 

Fibrina** 2,33a 1,25b 1,25b 0,67c 0,0007* 

Colágeno** 0,83c 1,92bc 2,25ab 2,33a 0,0090* 

Imunoistoquímica      

VEGF** 3a 1,5b 2,5a 1,5ab 0,0478* 

PCNA 42,72c 63,31b 77,19a 78,67a <0,001* 

*Valores de “p” significativos à 5% para ANOVA (variáveis quantitativas) e teste de Kruskal-Wallis (variáveis qualitativas) 

**Variáveis qualitativas expressas por suas medianas 
a, b, c Letras diferentes indicam diferença significativa à 5% no pós-teste Scott-Knott (variáveis quantitativas) e “t” (variáveis qualitativas) 
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Aos 14 dias de tratamento, observou-se ausência de crosta e de hiperplasia e a reepitelização 

foi completa na maioria dos animais de todos os grupos.  Na derme superficial, os vasos 

sanguíneos foram mais numerosos no GC quando comparado aos grupos tratados e a contagem 

de fibroblastos não demonstrou diferença significativa entre os grupos. Dessa forma, no grupo 

controle ainda se caracterizava o tecido de granulação com predominância de vasos e 

fibroblastos em proliferação. Nos grupos que receberam gel de quitosana, a diminuição do 

número de vasos e os fibroblastos mais maduros, deram origem à fibrose e em alguns casos 

houve a regeneração de folículos pilosos (Fig. 4). A presença de fibrina foi discreta à moderada 

no GC e ausente nos demais grupos, enquanto o colágeno estava acentuado nos grupos QT90 e 

QT85, moderado no QT80 e discreto no GC. Na derme profunda, a fibrina apresentou-se com 

intensidade moderada no GC, discreta no QT80 e QT85 e ausente no QT90. O colágeno por 

sua vez estava acentuado no QT90, moderado a acentuado no QT80 e QT85 e discreto no GC. 

A expressão do VEGF apresentou-se acentuada no grupo GC, moderada no QT85 e QT90 e 

discreta no QT80 (Fig. 5). A densidade de células proliferativas (Fig. 6) foi igual em todos os 

grupos, sem diferença entre os mesmos (Tabela 3).  

Este padrão morfológico caracteriza a etapa final de cicatrização, onde os grupos mais 

avançados começam a reorganizar os tecidos e os níveis de vascularização e proliferação celular 

diminuem. O aspecto microscópico do grupo controle reforça o atraso encontrado 

macroscopicamente visto que a densidade vascular e os níveis de fibrina se encontram elevados 

e o colágeno ainda com menor intensidade.  

 
Tabela 3 Parâmetros microscópicos da derme superficial e profunda de feridas cutâneas de ratas 

diabéticas aos 14 dias de pós-operatório. Tratamentos: GC (grupo controle), QT80, QT85 e QT90 (géis 

de quitosana a 2% com grau de desacetilação de 80, 85 e 90% respectvamente). Valores apresentados 

pelas médias para variáveis quantitativas e medianas para variáveis qualitativas. 

VARIÁVEIS TRATAMENTOS p value 

GC QT80 QT85 QT90 

Derme superficial      

Vasos sanguíneos 11,28a 6,31b 4,95b 7,75b 0,0383* 

Fibroblastos 59,70 54,92 56,00 60,33 0,701 

Fibrina** 1,92a 0b 0b 0b 0,0020* 

Colágeno** 2,36c 3,67b 4a 4a 0,0019* 

Derme profunda      

Vasos sanguíneos 15,42 10,86 12,33 12,61 0,3184 

Fibroblastos 55,11 61,67 60,47 57,53 0,8532 

Fibrina** 1,83a 0,59b 0,75b 0c 0,0002* 

Colágeno** 2,17c 3,09b 3,75ab 4,00a 0,0026* 

Imunoistoquímica      

VEGF** 3a 1b  2b 2b 0,0495* 

PCNA 40,17 48,40 45,61 33,53 0,0624 
*Valores de “p” significativos à 5% para ANOVA (variáveis quantitativas) e teste de Kruskal-Wallis (variáveis qualitativas) 

**Variáveis qualitativas expressas por suas medianas 
a, b, c Letras diferentes indicam diferença significativa à 5% no pós-teste Scott-Knott (variáveis quantitativas) e “t” (variáveis qualitativas) 
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Fig. 3 Aspectos macroscópicos da cicatrização de feridas cutâneas em ratas diabéticas aos 3, 7 

e 14 dias de pós-operatório. GC (grupo controle), QT80, QT85 e QT90 (gel de quitosana com 

grau de desacetilação de 80, 85 e 90% respectivamente) 

 

 

 
Fig. 4 Aspectos microscópicos da cicatrização de feridas cutâneas em ratas diabéticas aos 3, 7 e 14 

dias de pós-operatório. GC (grupo controle), QT80, QT85 e QT90 (gel de quitosana com grau de 

desacetilação de 80, 85 e 90% respectivamente). Crosta (c), vasos sanguíneos (setas), epiderme (ep) 

e folículos pilosos (fp). Hematoxilina-eosina, aumento de 40x  
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Fig. 5 Expressão imunoistoquímica do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) na 

cicatrização de feridas cutâneas em ratas diabéticas aos 3, 7 e 14 dias de pós-operatório. GC 

(grupo controle), QT80, QT85 e QT90 (gel de quitosana a 2% com grau de desacetilação de 80, 

85 e 90% respectivamente), aumento de 400x 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Expressão imunoistoquímica do antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) na 

cicatrização de feridas cutâneas em ratas diabéticas aos 3, 7 e 14 dias de pós-operatório. GC (grupo 

controle), QT80, QT85 e QT90 (gel de quitosana a 2% com grau de desacetilação de 80, 85 e 90% 

respectivamente), aumento de 400x 
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Discussão 

 

 A cicatrização é um processo fisiológico complexo que envolve diferentes fases coordenadas 

por citocinas, fatores de crescimento e componentes celulares existentes nos tecidos. Se por 

algum motivo essa sequência de eventos não se completa adequadamente, o reparo tecidual fica 

comprometido resultando em uma ferida crônica [12]. No paciente diabético, a diminuição da 

expressão de fatores de crescimento, diminuição da angiogênese, migração e proliferação 

celulares levam ao retardo do início da fase inflamatória e à sua maior duração, dificultando o 

processo de cicatrização de feridas [13, 14]. 

Aos três dias de pós-operatório foi possível notar que o número de vasos sanguíneos e 

fibroblastos foi superior nos grupos tratados quando comparados ao controle. Além disso o tipo 

de infiltrado inflamatório, predominantemente polimorfonuclear, caracterizou a fase 

inflamatória da cicatrização com presença maciça de polimorfonucleares e mononucleares 

principalmente no grupo controle. Nos grupos tratados, no entanto, foi possível encontrar maior 

número de fibroblastos principalmente no grupo QT90, indicando fibroplasia e o princípio da 

formação do tecido de granulação. De acordo com Inan & Saraydin [15], a quitosana estimula 

a migração de células inflamatórias e seus fatores de crescimento nos estágios inicias do 

processo de cicatrização, o que resulta em angiogênese e migração de fibroblastos mais precoce.  

Por outro lado, o menor número de vasos sanguíneos e fibroblastos encontrados no grupo 

controle pode estar relacionado ao atraso na resolução do processo inflamatório devido à 

carência de produção de fatores de crescimento e diminuição da migração e atividade celular 

do paciente diabético [16]. Khanna et al. [17] apontam que nos pacientes diabéticos os 

macrófagos estão incapazes de realizar a fagocitose de forma adequada, o que resulta em 

acúmulo de células apoptóticas, intensifica a reação inflamatória e aumenta a produção de 

citocinas pró-inflamatórias, atrasando o processo de cicatricial. 

Ainda aos três dias, o grupo QT90 se mostrou superior aos demais tratamentos por apresentar 

maior densidade vascular na derme superficial, maior quantidade de fibroblastos na derme 

profunda, de células proliferativas e, embora sem diferença estatística, maior média absoluta de 

contração da ferida. Knill et al. [18] afirmaram que quanto maior o nível de desacetilação da 

quitosana mais elevada é a densidade de carga positiva, atuando como um polieletrólito que 

interage com as cargas negativas geralmente presentes no sítio da ferida. Howling et al. [7] 

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 
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proliferação celular e consequentemente a cicatrização. Essas características podem justificar o 

melhor desempenho do grupo com maior grau de desacetilação em relação aos demais. 

Com sete dias de cicatrização a superioridade dos grupos tratados frente ao grupo controle 

observada na contração macroscópica da ferida reforçou os achados microscópicos como maior 

densidade de vasos sanguíneos, fibroblastos, colágeno e células proliferativas. Resultados 

semelhantes foram observados por Alsarra [8] utilizando quitosana com 95% de GD e elevado 

peso molecular. De acordo com o autor, maior peso molecular e grau de desacetilação elevado 

conferem maior disponibilidade do monômero D-glucosamina no sítio da ferida, o que leva a 

proliferação de fibroblastos e organização da deposição de colágeno nos tecidos [19, 20]. Sendo 

assim, a quitosana induz formação de tecido de granulação e re-epitelização nos estágios iniciais 

da cicatrização, sem exacerbar a reação inflamatória [8].  

É importante ressaltar que a atuação do grau de desacetilação e do peso molecular não foi 

avaliada isoladamente para determinar até que ponto a melhora na resposta cicatricial depende 

da combinação dos dois fatores ou se apenas o elevado GD já seria suficiente para melhorar a 

atividade da quitosana. Ribeiro et al. [9] afirmaram que quanto maior o número de radicais NH2 

protonados, maior será a carga positiva na superfície da quitosana. Essa condição permite 

interações eletrostáticas entre os grupos NH3
+ com glicosaminoglicanas, proteoglicanas e 

diversas outras moléculas carregadas negativamente, presentes no sítio da ferida. As três 

porcentagens de desacetilação utilizadas para o tratamento das feridas diabéticas são 

consideradas elevadas e talvez por essa razão a diferença entre os grupos não tenha sido tão 

expressiva, principalmente aos sete dias de pós-operatório. Além disso, a quitosana base 

utilizada para a confecção dos géis é considerada de baixo peso molecular, o que também deve 

ser considerado frente ao exposto anteriormente. 

No 14º dia de pós-operatório, as feridas tratadas com gel de quitosana já apresentaram 

características da fase de remodelamento, com 100% de reepitelização e menor número de 

vasos sanguíneos, fibroblastos, mononucleares e células proliferativas quando comparado com 

as demais fases de avaliação. A presença de colágeno, porém, mostrou-se acentuada quando 

comparada ao grupo controle, sendo maior no grupo tratado com maior GD. Além disso, o 

grupo controle ainda apresentava tecido de granulação com presença de vasos sanguíneos em 

maior quantidade que os demais, demonstrando estar ainda em fase proliferativa. Já os grupos 

tratados apresentavam número reduzido de vasos, fibroblastos maduros e formação de novos 

folículos pilosos indicando estágio mais adiantado de cicatrização e fibrose. É importante 

destacar ainda que total reepitelização foi obtida aos 12 dias de tratamento com quitosana em 

diferentes graus de desacetialção, assim como o alcançado por Alsarra [8] e Kim et al. [12]. Tal 
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fato, demonstra a capacidade da quitosana em acelerar o processo de cicatrização, 

principalmente quando utilizada em alto grau de desacetilação. 

Os aspectos macro e microscópicos encontrados neste estudo nos diferentes períodos de 

avaliação, estão de acordo com aqueles apresentados por Miao et al. [21] ao avaliarem a 

cicatrização em ratos diabéticos induzidos experimentalmente. Os autores relatam que no 

primeiro e terceiro dia de pós-operatório ocorre um aumento do infiltrado inflamatório, seguido 

pelo surgimento de tecido de granulação aos sete dias e deposição de colágeno e reepitelização 

no 13º dia. Destacam maior rapidez no fechamento das feridas entre os dias 3 e 7, porém relatam 

que aos 13 dias ainda era significativo o número de animais com feridas ainda em cicatrização. 

Tal fato leva a crer que os géis de quitosana tiveram efeito positivo sobre o reparo tecidual, 

visto que a reepitelização já era completa aos 12 dias de pós-operatório.  

O comportamento da expressão do anticorpo VEGF foi distinta entre o grupo controle e os 

grupos tratados. No primeiro, a intensidade do fator de crescimento era discreta aos três dias e 

aumentou gradativamente até apresentar-se acentuada aos 14 dias. Já os grupos que receberam 

quitosana, apresentaram maior expressão na fase inicial, aos três dias, e essa intensidade 

diminuiu com o passar do tempo atingindo seu menor índice aos 14 dias, padrão semelhante foi 

encontrado por Inan & Saraydin [15]. Sabe-se que o fator de crescimento vascular endotelial é 

produzido por células endoteliais, trombócitos, neutrófilos, fibroblastos e macrófagos e que sua 

função é estimular a proliferação, migração e diferenciação das células endoteliais [22]. Estudos 

mostram que a produção do VEGF está diminuída no paciente diabético devido ao estresse 

oxidativo causado pelas complicações da doença [23], tal fato justifica o atraso na expressão 

do fator no grupo controle. Por outro lado, a quitosana promove maior migração de células e 

produção de VEGF no local da ferida nas fases iniciais do processo de cicatrização resultando 

em estímulo do processo inflamatório, ativação de fibroblastos e maior rapidez na formação do 

tecido de granulação o que leva ao adiantamento do processo de reparo apesar das implicações 

do diabetes [15].  

O número de células positivas para o anticorpo PCNA foi mais expressivo nos grupos tratados 

com quitosana durante a fase inicial do processo de cicatrização, atingindo seu pico aos sete 

dias de pós-operatório, mesmo padrão encontrado por Wang et al. [1]. De acordo com Cheng 

et al. [24], a proliferação de queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais contribui para os 

processos de re-epitelização e formação do tecido de granulação, justificando maior atividade 

celular neste período. Além disso, é importante destacar que o grupo tratado com a quitosana 

de 90% de desacetilação obteve maior índice de células proliferativas aos sete dias. 
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A avaliação da expressão do PCNA pelo método da imunoistoquímica pode ser utilizada como 

recurso para determinar a qualidade da cicatrização de feridas [25]. Em todos os períodos, o 

número de células marcadas pelo PCNA no grupo controle foi pouco expressivo e inferior ao 

dos demais grupos. Tal fato, evidencia a ação deletéria do diabetes no processo reparo tecidual, 

bem como sugere que a quitosana promove melhora da atividade celular no tecido por meio do 

estímulo à proliferação de diferentes tipos celulares, nas lesões tratadas com o polímero. 

 

 

Conclusão 

 

O gel de quitosana a 2% se mostrou eficiente no auxílio à cicatrização de feridas cutâneas em 

ratas diabéticas, estimulando a migração e proliferação de células, a angiogênese e a 

reepitelização das lesões. Maior grau de desacetilação do polímero parece otimizar a atividade 

biológica da quitosana, porém estudos relacionando este parâmetro com o peso molecular do 

polímero se fazem necessários para melhor elucidação. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da diversidade de materiais destinados à cicatrização de feridas disponíveis 

no mercado, na maioria das vezes este tratamento se torna inviável devido ao elevado custo e 

da necessidade de substituição frequente dos mesmos. Assim, um dos grandes desafios da 

pesquisa na área de reparo tecidual consiste no desenvolvimento de curativos a partir de 

matérias-primas de baixo custo, fácil acesso e com características adequadas para a função 

destinada. 

Com o objetivo de aprimorar a prática terapêutica, experimentos interdisciplinares 

têm sido realizados a fim de proporcionar técnicas inovadoras para o desenvolvimento de 

compostos que substituam de forma permanente ou temporária os tecidos perdidos. Faz-se 

necessário o entendimento das interações destes dispositivos com o organismo receptor para a 

criação de biomateriais que não apenas preencham um espaço, mas que sejam simultaneamente 

biocompatíveis e funcionais. 

Embora algumas terapias tenham se mostrado promissoras na melhora da condição 

cicatricial de feridas diabéticas, os mecanismos de atuação da glicose na fisiopatogenia da 

cicatrização ainda não estão completamente elucidados e são poucos os trabalhos que tentam 

esclarecer as etapas envolvidas neste processo. A compreensão profunda desses mecanismos 

pode nortear e conduzir pesquisas que visam o desenvolvimento e a caracterização de novos 

dispositivos mais eficazes e acessíveis para o tratamento dessas lesões.    

Existem duas frentes de pesquisa que buscam solucionar o atraso cicatricial do 

paciente diabético. Uma delas está relacionada à intervenção em pontos estratégicos das vias 

metabólicas com intuito de inibir e diminuir suas ações deletérias. A outra tenta estimular o 

processo de cicatrização ou repor componentes essenciais a ele que se encontram escassos 

devido à hiperglicemia crônica, acelerando a resolução das feridas. 

Neste contexto, a quitosana surgiu como um polímero promissor na busca por 

melhorias no reparo tecidual do paciente diabético, por se tratar de um composto amplamente 

encontrado no meio ambiente, ser acessível do ponto de vista econômico visto que pode ser 

obtido dos resíduos da indústria pesqueira e ainda possuir características físico-químicas que 

favorecem sua atividade biológica e cicatrizante. Sua versatilidade e biocompatibilidade 

permitiu o desenvolvimento de diferentes tipos de formulações e cada uma delas apresenta 

vantagens e desvantagens quanto à eficiência, aplicabilidade e capacidade de interação com o 

tecido.   
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A produção do hidrogel de quitosana em meio ácido se mostra um protocolo 

simples para a obtenção de formulação adequada para a aplicação tópica e sua manutenção sob 

refrigeração permite a manutenção de suas características originais por mais tempo. Porém, 

informações sobre como o processo de manipulação da matéria-prima pode influenciar nas 

características físicas, químicas, mecânicas e biológicas dos materiais à base de quitosana ainda 

são escassas, embora de suma importância para se chegar à produção de curativos cada vez 

mais eficientes no tratamento de lesões.  

No que diz respeito à atividade biológica, fica claro que o grau de desacetilação tem 

papel fundamental aumentando o potencial angiogênico e a proliferação celular nos tecidos 

tratados com quitosanas de elevado grau de desacetilação. Tal característica faz da quitosana 

uma matéria-prima promissora na terapia de feridas diabéticas, visto que estimula e melhora as 

condições de etapas da cicatrização prejudicadas pela hiperglicemia crônica. No intuito de 

extrair maiores benefícios e o potencial máximo de ação deste polímero, a investigação da 

interação entre o grau de desacetilação e o peso molecular se mostra como o próximo passso 

para a determinação de uma formulação ainda mais ativa. 

Sendo assim, ainda existem muitos aspectos a serem investigados para se alcançar 

melhor compreensão a cerca da atividade da quitosana frente à dificuldade de cicatrização no 

paciente diabético. Aspectos como a caracterização da matéria-prima ideal, melhorias no seu 

processamento e avaliação do comportamento destes fatores na atividade biológica do produto 

poderão indicar como obter a melhor expressão do potencial terapêutico deste polímero. Com 

embasamento científico, novas condutas terapêuticas poderão ser disponibilizadas, visando 

melhor prognóstico e qualidade de vida para os pacientes. 
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