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 RESUMO  

 

ASSOCIAÇÃO DE BIOMEMBRANA COM QUITOSANA E LASER DE BAIXA 

INTENSIDADE PARA BIOESTIMULAÇÃO TECIDUAL EM RATOS. Campo 

Grande; 2016. [Dissertação - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul]. 

 

O sucesso de qualquer procedimento cirúrgico depende do reparo tecidual final. 
Com isso, a associação de biomembrana com quitosana e do laser de baixa 
intensidade (LBI), já comprovados os efeitos cicatrizantes separadamente, poderá 
acelerar esse processo. A pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Mato Grosso do sul (UFMS), 
protocolo 666/2015. Foram utilizados 33 ratos Wistar, procedentes do biotério da 
UFMS, machos, com aproximadamente 350 g. Cada animal foi pesado previamente 
para que as doses das medicações pré e pós-operatória fossem individualizadas. 
Foram feitas quatro feridas cirúrgicas padronizadas nas calvárias dos animais. As 
lesões receberam os seguintes materiais: Coágulo (controle-A); laser (Grupo-B); 
quitosana (Grupo-C) e a associação do LBI com a quitosana (Grupo D). O tempo de 
avaliação dos animais foi de sete (T1), quatorze (T2) e vinte e um dias (T3), sendo 
cada tempo constituído de 11 animais. Logo após, os animais foram sacrificados 
com superdosagem do anestésico Cloridrato de Cetamina associado ao Cloridrato 
de Xilazina e foram confeccionadas 132 laminas histológicas para avaliação da 
reepitelização, angiogênese, anexos cutâneos e fibrinogênese (quantidade, 
espessura e organização das fibras colagenosas). O estudo foi experimental duplo 
cego, realizado por avaliadoras calibradas que fizeram a leitura das lâminas, sendo 
cada grupo especificado anteriormente por letras (A,B,C,D). A associação do LBI 

com a quitosana não acelerou o reparo tecidual das lesões, porém, o tempo foi 
determinante para isso. Com 14 dias todas as feridas já estavam cicatrizadas 
clinicamente e com 21 dias, histologicamente, as lesões estavam semelhantes ao 
tecido adjacente normal em todos os grupos. Novos estudos com análise 
quantitativa, independente do avaliador, são sugeridos para comprovação dos 
resultados obtidos.  
 

Palavras-chave: Cicatrização de feridas. Terapia de tecidos moles. Histologia.  
Quitina. 
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ABSTRACT 
 
 

BIOMEMBRANE ASSOCIATION WITH CHITOSAN AND LOW INTENSITY LASER 

FOR TISSUE BIOESTIMULATION IN RATS. 

 

The success of any surgical procedure depends on the final tissue repair. This way, 
the biomembrane association with chitosan and low intensity laser therapy, with 
healing effects already proven separately, may accelerate this process. The survey 
was conducted after approval by the Ethics Committee on Animal Use of the Federal 
University of Mato Grosso do Sul (UFMS), protocol 666/2015. 33 Wistar rats were 
used, from the experimental laboratory of the University, males, weighting 
approximately 350 g. Each animal was previously weighed so that the doses of pre 
and postoperative medication were individualized. Four standard surgical wounds 
were made in the calvaria of these animals. Lesions received the following materials: 
Clot (Control-A); Laser (Group-B); Chitosan (Group-C) and low intensity laser 
associated with chitosan (Group D). The evaluation time of the animals was seven 
(T1), fourteen (T2) and twenty-one days (T3) each time period consisting of 11 
animals. Soon, the animals were sacrificed with an overdose of Ketamine 
Hydrochloride anesthetic associated with Xylazine hydrochloride and 132 histological 
slides were prepared for the evaluation of re-epithelialization, angiogenesis, 
fibrogenesis and skin appendages (amount, thickness and organization of 
collagenous fibers). The study was a double blind trial, carried by qualified evaluators 
who did the strip readings, each group being previously specified by letters (A, B, C, 
D). The association of the low intensity laser with chitosan did not accelerate the 
tissue injuries healing process, however, time was crucial. Within 14 days all wounds 
were already clinically healed and within 21 days, histologically, the injuries were 
similar to the adjacent normal tissue in all groups. New studies with quantitative 
analysis, independent on the evaluator, are suggested for verification of results. 

 
Keywords: Wound healing. Soft tissue therapy. Histology. Chitin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para que se tenha sucesso em qualquer tratamento cirúrgico é importante 

que ocorra o processo de cicatrização corretamente. A cicatrização é bastante 

complexa e vai desde o extravasamento do plasma até a repitelização tecidual, 

processos que envolvem a organização celular, sinais químicos e matriz extracelular. 

A cicatrização é dividida em três fases distintas: inflamatória; proliferativa e 

remodelagem, sendo cada uma caracterizada por diferentes etapas (MENDONÇA e 

COUTINHO-NETTO, 2009). 

Algumas técnicas estão sendo utilizadas na clínica odontológica para que 

ocorra o aceleramento do processo de cicatrização, sendo o laser de baixa 

intensidade (LBI) uma delas. O tratamento com LBI teve início na década de 1970 

após relatos de resultados positivos da irradiação em culturas de células e 

experimentos animais (ROCHA JÚNIOR et al., 2006). 

A palavra laser corresponde a um acrônimo composto pelas primeiras letras 

de light amplification by stimulated emission of radiation, a qual significa: 

amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. São divididos em alta e 

baixa potência, sendo utilizados para hemostasia e cicatrização, respectivamente. O 

LBI de baixa potência, além da função cicatrizante, apresenta ação anti-inflamatória 

e analgésica, o que acelera o processo de reparo tecidual (LINS et al., 2010). 

O LBI de baixa potência tem ação terapêutica e está localizado dentro do 

espectro da faixa vermelha até a infravermelha, podendo variar o comprimento de 

onda de 330 a 1100 nm. A grande vantagem do LBI é que ele pode ser utilizado 

isoladamente ou associado com outro tratamento, dependendo do objetivo desejado 

(ANTUNES et al., 2015). 

A aplicação clínica do LBI é estudada há cerca de 20 anos. O LBI estimula a 

liberação de histamina, seratonina e bradicinina, substâncias essenciais na fase 

inflamatória da cicatrização, e apresenta ação semelhante aos anti-inflamatórios não 

esteroidais, fazendo com que ocorra inibição e/ou diminuição da concentração de 

prostaglandina ES2 (PGE2) e ciclo-oxigenase 2 (COX 2) (PIVA et al., 2011). 

O LBI apresenta como objetivos melhorar a dor, o processo inflamatório e 

preservação das estruturas adjacentes ao local da lesão. A potência, dose, 

comprimento de onda e tempo de uso variam de acordo com os fins terapêuticos e 

fabricante. O LBI pode ser de hélio neônio, arseneto de gálio e alumínio, argon e 
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hélio cádmio, variando de acordo com os fins terapêuticos almejados. Geralmente os 

estudos realizados com LBI são em ratos pela facilidade de obtenção de 

manipulação do animal (ANDRADE et al., 2014). 

Os efeitos benéficos do LBI faz com que ele seja amplamente utilizado, 

porém, a falta de padronização dos estudos tornam os resultados encontrados na 

literatura bastante divergentes. A utilização correta da dose, do comprimento de 

onda da luz e da densidade de energia é importante para alcançar resultados mais 

eficazes (HENRIQUES et al., 2010). 

Outro método para estimular a cicatrização tecidual é o uso da biomembrana 

com quitosana, que é um polissacarídeo (macromolécula natural) obtido de 

derivados de produtos agrícolas ou de crustáceos. A quitosana pode ser utilizada na 

área alimentícia, drogas e produtos farmacêuticos, proteção ambiental, terapia 

genética e na odontologia. A celulose era o biopolímero mais utilizado, a qual foi 

substituída, posteriormente, pela quitosana, ambas com estrutura molecular 

quimicamente semelhante, diferenciando apenas nos grupos funcionais (AZEVEDO 

et al., 2007). 

A quitosana foi descoberta no século XIX, porém, as pesquisas e sua 

aplicabilidade têm sido mais exploradas nas décadas de 1980 e 1990. A obtenção 

da quitosana ocorre pela desacetilação da quitina, polímero que apresenta uma 

estrutura cristalina bem organizada, motivo que a torna insolúvel em meio aquoso e 

por isso limita sua utilização. Por ter a possibilidade de sofrer alterações estruturais, 

a quitosana apresenta maior aplicabilidade, podendo ser utilizada como membrana 

periodontal, géis e veículo de liberação de fármacos (LARANJEIRA e FÁVERE, 

2009). 

Segundo Tavaria et al. (2013) a quitosana é um polissacarídeo que apresenta 

estrutura química única, com elevada densidade de carga e de grupos reativos, 

assim como diversas ligações de hidrogênio. É encontrada de forma abundante na 

natureza como componente estrutural do exoesqueleto de artrópodes, diatomáceas, 

algas e paredes celulares de alguns fungos. Na clínica odontológica, apresenta 

capacidade antioxidante, antimicrobiana, inibição da formação do biofilme, anti-

inflamatória e cicatrizante. Suas propriedades biológicas podem ser alteradas com o 

aumento da temperatura, processamento e armazenamento.  

O uso da quitosana abrange diversas áreas e pode ser utilizada para 

regeneração da pele, do tecido ósseo e cartilaginoso, e é considerada aceleradora 
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da reparação tecidual. Como vantagens, apresentam manipulação em diferentes 

formas; são biocompatíveis e biodegradáveis. A falta de consenso científico sobre o 

método de esterilização, o que é fundamental para o uso comercial e aplicabilidade, 

apresenta-se como desvantagem (SPIN-NETO et al., 2008). 

A quitosana apresenta ação antifúngica, hemostática e antimicrobiana. Além 

disso, acelera a cicatrização de feridas por meio da produção de macrófagos, 

fibroblastos, angiogênese, colágeno, e faz com que ocorra aumento da resposta 

inflamatória em curto período de tempo, o que é benéfico para melhorar a 

cicatrização tecidual (CITGEZ et al., 2012).  

Por apresentar efeito na reparação tecidual em mamíferos, a quitosana está 

sendo cada vez mais pesquisada e utilizada, e, sua atuação como agente 

antimicrobiano, auxilia no controle de infecções das feridas por estimular a liberação 

de grande quantidade de macrófagos e citocinas (SANTANA et al., 2014). 

Diante da comprovação literária da eficácia cicatricial do uso do LBI e da 

biomembrana de quitosana separadamente, este trabalho tem como objetivo 

verificar, histologicamente, a reepitelização, angiogênese, anexos cutâneos 

(glândulas sebáceas e folículos pilosos) e fibrinogênese (quantidade, espessura e 

organização das fibras colágenas) utilizando concomitantemente as duas técnicas, 

com o intuito de melhorar o quadro clínico do paciente, gerar bioestimulação tecidual 

e consequentemente o restabelecimento morfofuncional dos tecidos envolvidos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cicatrização tecidual 

 

A cicatrização tecidual era induzida pelos egípcios por meio de curativos à 

base de mel, graxa e fios de linho. Já Hipócrates recomendava que as feridas 

fossem mantidas limpas e secas e que a higienização deveria ser feita com água 

morna, vinho e vinagre. Entre 1840 e a Segunda Guerra Mundial, o tratamento das 

feridas era feito com a utilização de antissépticos e agentes tópicos com ação 

antimicrobiana. Nessa época, preconizava-se que ambientes secos proporcionavam 

melhores condições de cicatrização, conceito esse quebrado em 1962, quando foi 

comprovado que a taxa de epitelização é 50% mais rápida em ambientes úmidos. 

Na década de 1980, coberturas a base de hidrocolóides foram lançados nos Estados 

Unidos e na Europa, chegando posteriormente ao Brasil. Já na década de 1990 

foram lançados os hidropolímeros, que mantinham o ambiente úmido e favorecia a 

formação do tecido de granulação (MANDELBAUM et al., 2003). 

Os primeiros sinais de que há algum dano tissular é a presença de rubor, 

tumor, calor e dor. Com isso, ocorre o início do processo de cicatrização. 

Inicialmente há vasoconstrição, que se origina com a desgranulação de mastócitos. 

Tem-se a formação de uma matriz extracelular inicial, composta por plasma e 

plaquetas. Nessa etapa, há grande presença de neutrófilos, e após um dia da lesão, 

eles representam 50% das células locais, sendo a outra porcentagem composta por 

monócitos, fibroblastos e, posteriormente, eosinófilos e macrófagos. Na segunda 

etapa da cicatrização ocorre o aumento dos fibroblastos, os quais são os principais 

componentes do tecido de granulação e responsáveis pela produção do colágeno; a 

angiogênese, que permite a troca de gases e a nutrição das células; a fibroplasia, 

que é a substituição da matriz extracelular por um tecido conjuntivo mais forte e 

elástico composto por macrófagos, fibroblastos e vasos neoformados. Ao final dessa 

fase, a ferida estará totalmente preenchida pelo tecido de granulação e a circulação 

é reestabelecida com a neovascularização. Na fase final, ocorre a apoptose de 

fibroblastos e células endoteliais formando a cicatriz. A cicatrização completa de 

uma ferida ocorre após a conclusão da maturação e remodelagem da matriz 

extracelular, podendo levar meses ou anos, e sua resistência dependerá da 
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quantidade de colágeno depositado e a forma com que as fibras estarão localizadas 

(BALBINO et al., 2005).  

A cicatrização tecidual consiste em uma cascata de eventos celulares, 

moleculares e bioquímicos que interagem entre si para que ocorra a reconstituição 

do tecido lesionado. Logo após a lesão, há liberação de substâncias 

vasoconstritoras. A resposta inflamatória terá início com o aumento da 

permeabilidade vascular, promovendo a migração de neutrófilos para a ferida, os 

quais produzem radicais livres que auxiliam na destruição de bactérias e são 

gradativamente substituídos por macrófagos. Com função de secreção de citocinas e 

fatores de crescimentos, os macrófagos são as principais células antes dos 

fibroblastos. Por volta do quarto dia, inicia-se a fase de proliferação, caracterizada 

pela epitelização, angiogânese, formação de tecido de granulação e deposição de 

colágeno. Os fibroblastos e as células endoteliais são as principais células dessa 

fase. A angiogênese é estimulada pelo fator de crescimento tumoral alfa (TNF-α) e 

tem a função de formar novos capilares. O fator de transformação do crescimento 

beta (TGF-β) estimula os fibroblastos a produzirem colágeno tipo I e a transformar-

se em miofibroblasto, que promovem a contração da ferida. A deposição de 

colágeno de maneira organizada ao longo das linhas de tensão aumentará a força 

tensil da ferida. Fatores locais (infecção, isquemia) e fatores sistêmicos (tabagismo, 

diabetes, queimaduras) podem interferir no processo cicatricial (CAMPOS et al., 

2007). 

Há três maneiras de realizar a cicatrização tecidual, dependendo da 

quantidade de tecido lesado e da presença ou não de infecção. A cicatrização por 

primeira intenção ocorre quando as bordas da lesão são aproximadas, havendo 

perda mínima de tecido, ausência de infecção e o tecido de granulação não é visível. 

A chamada cicatrização por segunda intenção é caracterizada por perda excessiva 

de tecido com presença ou não de infecção. Elas são deixadas abertas e serão 

fechadas por meio de contração e epitelização. Já a por terceira intenção, ocorre 

quando há presença de infecção, a qual deve ser primeiramente tratada para que 

seja possível a sutura. A infecção é a causa mais comum do atraso da cicatrização. 

Caso a contagem de bactérias na ferida estiver maior que 105 microorganismos/g de 

tecido, a ferida não cicatrizará por nenhum meio. A nutrição da ferida é essencial 

para que a cicatrização ocorra. As vitaminas A e B estão relacionadas à proliferação 
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e aumento dos fibroblastos; a C com a síntese de colágeno; a D facilita a absorção 

de cálcio e a E melhora a resistência e destrói radicais livres (TAZIMA et al., 2008). 

 A circulação adequada e oxigenação dos tecidos são ideais para que ocorra a 

cicatrização. Na primeira fase da cicatrização, a inflamatória, ocorre sequestro de 

células inflamatórias na região da ferida, o que representa o início do reparo 

tecidual. Na fase proliferativa há aumento dos fibroblastos, os quais produzem os 

principais componentes do tecido conjuntivo: colágeno; prosteoglicanos e elastina. O 

colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano e é responsável pela 

durabilidade e integridade do tecido. Ele permanece durante a terceira fase, a de 

maturação, porém sem que ocorra aumento da sua quantidade (CITGEZ et al., 

2012). 

 

2.2 Laser de baixa intensidade – LBI 

 

Os estudos com LBI para cicatrização são bastante vastos, sendo a maioria 

em pele. Diante da importância de ampliar a aplicabilidade do LBI, Lopes et al. 

(2001) realizaram uma pesquisa dos seus efeitos sobre a proliferação celular a partir 

de células extraídas da mucosa oral. O fragmento da amostra foi obtido através de 

uma biópsia de tecido gengival, o qual foi dividido em diferentes superfícies de 

cultura e receberam os cuidados necessários para a análise. Foi usado, em cada 

grupo, o laser de diodo com os seguintes comprimentos de ondas: 670 nm, 780 nm, 

692 nm e 786 nm. A densidade de energia foi de 2 J/cm². Para a análise do 

crescimento, os grupos foram colocados em uma placa de 60 mm de diâmetro, 12 

horas antes da irradiação. Três amostras idênticas foram tiradas aleatoriamente de 

cada grupo para a contagem das células (coradas com azul de tripano) nos tempos 

de dois, quatro e seis dias. Concluíram que não houve diferença significativa no 

crescimento celular entre as culturas tratadas com os diferentes comprimentos de 

ondas e quanto menor o tempo de exposição ao laser, maior foi a proliferação 

fibroblástica.  

Os lasers podem ser divididos em alta e baixa intensidade. Os de baixa 

intensidade mais utilizados são os de diodo com comprimento de onda variando 

entre 660 a 909 nm; e os de hélio-neônio com comprimento de onda de 632 nm. 

Podem atuar tanto na faixa do vermelho como do infravermelho próximo do espectro 

eletromagnético. Os LBI atuam como acelerador da reparação tecidual, porém, ainda 
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não existem padrões e parâmetros (comprimento de onda, intensidade, tempo de 

aplicação, potência) totalmente definidos para sua aplicação (LENHARO et al., 

2006). 

Silva et al. (2007) realizaram um estudo com aplicação do LBI de arseneto de 

gálio e alumínio (AsGaAl) para avaliação histológica da cicatrização. A amostra foi 

composta por 20 ratos Wistar, machos, com 150 dias e 300 gramas. Quatro grupos 

iguais foram formados (n=5), sendo o lado direito da mandíbula a região controle e o 

esquerdo, o teste. Lesões de 0,5 cm foram realizadas entre o incisivo inferior e o 

tendão do músculo masseter em ambos os lados da mandíbula, e no lado teste, 

fizeram a aplicação do LBI durante o período experimental (três, sete, quatorze, vinte 

e um e vinte e oito dias).  Os grupos um e dois receberam LBI com comprimento de 

onda de 660 nm e densidade de energia de 7,5 e 15 J/cm², e os grupos três e 

quatro, 780 nm e 7,5 e 15 J/cm² respectivamente. A aplicação do laser foi feita no 

tempo de 5 minutos, a cada 24 horas, nos dias pré-estabelecidos. Observaram que 

os grupos tratados com comprimento de onda 780 nm apresentaram melhores 

resultados na cicatrização e houve aceleração do processo de neoformação e 

reparação óssea em todos os períodos avaliados desses grupos.   

Para avaliar a cicatrização tecidual em ratos, Rezende et al. (2007) utilizaram 

LBI com aplicação única. Quarenta e oito animais foram divididos igualmente em três 

grupos, sendo G1: grupo controle; G2: grupo tratamento com LBI de 830 nm de 

comprimento de onda e 1,3 J/cm² de densidade de energia e G3: grupo tratamento 

com 830 nm e 3 J/cm². A análise foi histológica e clínica, realizada no período de 

três, sete e quatorze dias. Na análise clínica, não foi possível identificar diferença em 

relação à contração da ferida entre os grupos, e no tempo de quatorze dias todas as 

lesões haviam diminuído de tamanho. Em sete dias, não houve reepitelização 

completa no grupo tratamento, diferentemente dos G2 e G3 que apresentaram 

epitélio completamente recuperado. Pôde-se observar uma reepitelização completa 

no período de 14 dias em todos os grupos, com fibras colágenas finas e paralelas 

entre si.  

Silveira et al. (2009) avaliaram 18 ratos Wistar, machos, adultos e com peso 

entre 250 e 300 gramas para analisar os efeitos do LBI na resposta oxidativa 

epidérmica. Foram realizadas lesões de 8 mm de diâmetro na região do dorso dos 

animais e a amostra foi dividida em três grupos (n=6): lesão sem tratamento 

(controle); com tratamento (2 J/cm²); com tratamento (4 J/cm²). Os grupos tratados 
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receberam aplicação do laser de baixa potência arseneto de gálio (AsGa) e com 

comprimento de onda de 904 nm pulsada logo após à realização da lesão e durante 

5 dias consecutivos. Os autores concluíram que houve uma diminuição significativa 

da atividade do complexo II da cadeia respiratória mitocondrial e da produção de 

ânion superóxido.  

O LBI atua na proliferação epitelial, endotelial e fibroblástica; aumento da 

síntese colagênica; diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos; movimento 

celular dos leucócitos, fibroblastos e células epiteliais e aumento da atividade 

fagocitária dos macrófagos. Como efeitos vasculares, há estimulação da 

angiogênese e vasodilatação, que são importantes na aceleração do processo de 

reparo de tecido injuriado (LINS et al., 2010). 

No processo de cicatrização, o LBI faz com que ocorra um aumento do fluxo 

sanguíneo capilar devido à estimulação da vasodilatação de arteríolas e capilares; e 

induz o aumento da ATP celular, o que acelera a atividade mitótica. Os cromóforos 

ativados pelo LBI estão localizados na mitocôndria e na membrana celular, portanto, 

seus efeitos terapêuticos são específicos (BARBOSA et al., 2010). 

Para que se obtenham resultados concretos na utilização do LBI, é 

necessário que o equipamento esteja corretamente calibrado. Com isso, Fukuda et 

al. (2010) aferiram os equipamentos de laser de baixa intensidade (LBI) utilizados 

em clínicas, consultórios, universidades e hospitais da região de São Paulo. 

Selecionaram 60 equipamentos com emissão contínua. As informações e efeitos 

terapêuticos pretendidos (principalmente cicatricial e anti-inflamatório) foram obtidos 

por meio de um questionário aplicado antes dos procedimentos e a amostra foi 

dividia em quatro grupos separados de acordo com o tempo de uso. As análises dos 

equipamentos foram realizadas em duas etapas: com o LBI desaquecido e aquecido 

(10 minutos após ser ligado), e com parâmetro da dose de 4 J/cm². Os autores 

concluíram que 52 equipamentos apresentaram potência média real fora da margem 

de regularidade pré-definida pela ABNT, sendo que minoria dos aparelhos 

analisados havia passado por calibração ou aferição, o que compromete a qualidade 

e eficácia do tratamento desejado.  

Em 2010, Busnardo e Simões, com o objetivo de verificar os efeitos do laser 

hélio-neônio (HeNe) de baixa intensidade no processo cicatricial, fizeram uma 

pesquisa em 60 ratos machos da linhagem Wistar divididos em dois grupos (controle 

e experimental), sendo realizadas incisões padronizadas de quatro centímetros na 
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região dorsal. No grupo experimental, o laser foi aplicado em três pontos distintos 

após 24 horas do procedimento cirúrgico, com densidade de energia de 4 J/cm², por 

12 segundos em cada ponto da ferida, e o comprimento de onda foi de 632,8 nm. A 

avaliação foi temporal, no período de três, sete e quatorze dias de aplicação após a 

cirurgia. Observaram, após análise das lâminas histológicas, um aumento da 

deposição de colágeno no início do processo cicatricial; diminuição do infiltrado 

inflamatório e não houve alteração da qualidade da reação inflamatória (aguda, 

subaguda e crônica), porém ocorreu diminuição da intensidade.  

Piva et al. (2011) analisaram artigos de LBI publicados no Medline, Scielo e 

Lilacs, de 1995 a 2009, e a dose de 7,5 J/cm² foi a mais comum, porém, diferentes 

doses apresentaram resultados fisiológicos semelhantes. A escolha da dose deve-se 

basear na literatura, no tecido, tempo de radiação e área afetada. O LBI com 

comprimento de onda de 660 nm faz com que ocorra diminuição do exudato e 

apresenta efeito anti-inflamatório devido à diminuição do teor plasmático de citocinas 

pró-inflamatórias (1,2,6,10 e TNF-α). 

A cicatrização é um processo que envolve algumas fases características 

sendo as fases inflamatórias e proliferativas as iniciais. A laserterapia e os inibidores 

seletivos de ciclooxigenase atuam nesses períodos, e por isso, Santuzzi et al. (2011) 

analisaram os efeitos do uso combinado das duas técnicas. Um total de 20 

camundongos machos Webster, com 12 semanas e peso variando de 30 a 40 

gramas, foram divididos em 4 grupos, sendo o grupo 1: controle (GC), grupo 2: 

laserterapia de baixa potência (LS), grupo 3: tratados com inibidores de 

ciclooxigenase (CE), grupo 4: terapia conjugada (CE + LS). Foram realizadas feridas 

de um centímetro, e o laser utilizado foi de hélio-neônio (HeNe), com comprimento 

de onda de 632nm, dose de 4J/cm² no tempo de 12 segundos. Concluíram que no 

grupo combinado, houve diminuição do material fibronecrótico com reepitelização 

similar ao grupo controle, porém, ocorreu aceleração do processo de reparo tecidual. 

Os LBI têm uma ação bastante complexa e que envolve toda a cadeia celular. 

A energia do laser é absorvida por cromóforos intracelulares, substâncias capazes 

de absorver energia ou luz visível, e convertida em energia metabólica, a qual é 

usada na cadeia respiratória mitocondrial para que seja possível a produção de 

adenosina trifosfata (ATP). Há o aumento da atividade do ácido desoxirribonucleico 

(DNA) e da síntese do ácido ribonucléico (RNA) e proteínas (ALGHAMDI et al., 

2012). 
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Com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes doses de laser de diodo 

com comprimento de onda de 670 nm na viabilidade de retalho cutâneo em ratos, 

Baldan et al., em 2012, avaliaram 40 ratos Wistar, divididos  em quatro grupos de 10 

animais, sendo grupo 1 (G1): controle; G2: utilização de laser com comprimento de 

onda de 670 nm, densidade de energia 2,14 J/cm², por dois segundos; G3: laser 

com 670 nm, 5,36 J/cm², por cinco segundo; G4: laser com 670 nm, 20,36 J/cm², por 

19 segundos. Os grupos foram irradiados imediatamente após a cirurgia, no primeiro 

e segundo dia subsequente. A presença de necrose foi avaliada no sétimo dia. O 

LBI foi efetivo na melhoria dos retalhos cutâneos quando utilizada a dose de energia 

de 20,36 J/cm², sendo que a média de tecido necrosado foi 29,17%, portanto, 

significativamente menor que no grupo controle (49,35%). 

O LBI de luz visível é aplicado em lesões epiteliais superficiais por interação 

específica dos cromóforos. A utilização em diferentes comprimentos de onda é 

capaz de acelerar a formação da epiderme, aumentar a espessura da camada 

epitelial, promover neovascularização e reorganizar as fibras colágenas (FREITAS et 

al., 2013). 

Com o intuito de verificar se a laserterapia de hélio-neônio (HeNe) de baixa 

intensidade acelera o processo de cicatrização de enxertos cutâneos por 

semeadura, Silva et al. (2013) utilizaram 20 ratos Wistar, machos, adultos jovens e 

com peso entre 200 e 300 gramas. A amostra foi dividida em dois grupos (controle e 

com aplicação do laser), e lesões de 4x4 centímetros foram realizadas na região 

dorsal. O grupo laser recebeu imediatamente no pós operatório, no terceiro e no 

sétimo dia, irradiação com laser de baixa intensidade 6J/cm², com aplicação no 

tempo de 18 segundos em cada ponto do enxerto. Houve aumento na proporção de 

colágeno em todos os tempos avaliados do grupo laser em relação ao controle e no 

14º dia, o grupo laser já estava com a ferida cicatrizada, enquanto que o grupo 

controle ainda estava no início da epitelização. Os autores concluíram que o laser 

HeNe de baixa intensidade melhora o aspecto macro e microscópico da cicatrização.  

Na fase inflamatória da cicatrização tecidual ocorre um aumento dos 

macrófagos que tem como objetivo ativar os elementos celulares das fases 

subsequentes da cicatrização tais como fibroblastos e células endoteliais. Com isso, 

a resposta inflamatória inicial após uma lesão tecidual e/ou muscular é dominada por 

macrófagos e neutrófilos do fenótipo M1, os quais produzem citocinas e enzimas 

pró-inflamatórias. Após um período de 48 horas, os macrófagos M2 começam a 
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substituir os M1, fator importante para o início da regeneração tecidual e muscular. O 

importante papel dos macrófagos faz com que haja uma necessidade de intervenção 

terapêutica nessas células, sendo o LBI uma das opções. A utilização do LBI (MM 

Optics) com comprimento de onda de 660 nm (7,5 J/cm²) e 780 nm (3 J/cm²) podem 

modular a atividade mitocondrial e, portanto, estimulam a ativação de macrófagos, o 

que acelera o processo de cicatrização (SOUZA et al., 2014). 

A ação do LBI na cicatrização está relacionada à proliferação e diferenciação 

celular, sendo os lasers com comprimento de onda de 600 a 700 nm os mais 

eficazes nessas funções. Comprimentos de ondas fora dessas variações podem 

exercer efeitos inibitórios na proliferação celular e, consequentemente, prejudicar a 

cicatrização. A dose (J/cm²) utilizada corretamente pode diminuir os riscos de danos 

celulares (BARBOZA et al., 2014). 

O controle bacteriano é essencial para que não ocorra processo infeccioso 

nas feridas. Com isso, Pereira et al. (2014) realizaram um estudo in vivo e in vitro 

para verificar a ação do LBI em feridas infectadas por Staphylococcus aureus (Gram 

positivas). A amostra in vitro foi constituída de 45 placas de cultura divididas em três 

grupos: LBI (G1); controle 1 (G2) e antibiótico (G3). O laser utilizado foi de arseneto 

de gálio, com comprimento de onda de 904 nm e doses de 3 J/cm². Já na amostra in 

vivo, utilizaram 32 ratos Wistar, machos divididos em dois grupos iguais, sendo um 

grupo o controle e o outro o tratamento com LBI. O laser foi aplicado a cada 24 

horas, por sete dias e de maneira pontual. No meio in vitro, o LBI não provocou 

efeito bioestimulante sobre as bactérias. Já no grupo in vivo, houve aumento 

significativo na deposição de colágeno tipo I e III na cicatriz.  

 

2.3 Quitosana  

 

A quitosana é um polissacarídio obtido através da desacetilação da quitina, 

realizada em suspensão de solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH). Alguns 

fatores como a temperatura, o tempo da reação, tamanho das partículas de quitina, 

o meio e atmosfera da reação, concentração da solução de alcoóis e adição de 

diluentes podem interferir diretamente no processo de desacetilação para obtenção 

de quitosana (CAMPANA e SIGNINI, 2001). 

A quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza depois da 

celulose. A molécula de quitosana, derivada da quitina, foi descoberta há cerca de 
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150 anos e apresenta como propriedades biológicas a atividade antimicrobiana; 

efeito analgésico; aceleração do processo de cicatrização tecidual; efeito 

coagulante; tratamento de osteoartrite; efeito hipocolesterolêmico e hipolipidêmico e 

redução de peso (SILVA et al., 2006).  

Os crustáceos são os principais meios de derivação da quitina, a qual é 

encontrada no revestimento e apresenta a função de proteção dos invertebrados. As 

variações da quitina (alfa, beta, gama) estão diretamente relacionadas à sua 

estrutura cristalina, disposição da cadeia e presença de moléculas de água. Para 

originar a quitosana, ocorrem as etapas de pré-tratamento com água corrente; a 

desmineralização com HCL (2,5 ou 7%) para diminuir o teor de cinzas da matéria 

prima; a desproteinização com NaCl (5%) para diminuir o teor de nitrogênio proteico; 

desodorização com NaClO (0,36%) para diminuir o odor; e a secagem com água a 

80° C (MOURA et al., 2006). 

Para obtenção da quitina, faz-se um processo químico que envolve a 

desmineralização e desproteinação das carapaças de crustáceos com solução 

diluída de ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH), seguida de 

descoloração com permanganato de potássio (KMnO4) e ácido oxálico. O 

biopolímero contendo o grupo acetil (NHCOCH3) é desacetilada com solução 

concentrada de NaOH, gerando a quitosana. A desacetilação é realizada no estado 

sólido e o produto originado apresenta estrutura irregular devido à natureza 

semicristalina do polímero inicial (AZEVEDO et al., 2007). 

A partir da desacetilação da quitina (polímero linear), há formação da 

quitosana, que apresenta estrutura primária idêntica à quitina, porém há uma 

predominância das unidades 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (50-60%). Embora a 

desacetilação da quitina seja uma reação simples, esta não ocorre de maneira 

homogênea e completa ao longo das cadeias devido ao fato da quitina ser um 

polímero semicristalino e a acessibilidade aos sítios reativos contidos nos domínios 

cristalinos é limitada. Com isso, há formação de copolímeros de composições e 

massas molares variáveis em função das condições, da extensão da reação e da 

coleta dos animais sem discriminação de espécie, idade e fase de desenvolvimento 

(CAMPANA FILHO et al., 2007).  

Malmquist et al. (2008) utilizaram 17 pacientes, dentre eles 9 que tomavam 

anticoagulantes, para avaliar a eficácia da membrana de quitosana Hemcon na 

hemostasia após extração dentária. A membrana foi recortada e adequada na altura 
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da crista alveolar de acordo com cada paciente e os resultados foram colhidos no 

sétimo dia. A hemostasia ocorreu em menos de um minuto nos locais que foram 

utilizados a membrana, e no grupo controle, que foi utilizado apenas gaze sob 

pressão para controle da hemostasia, a média foi de 9,53 minutos. A Hemcon 

mostrou-se eficaz tanto nos pacientes que tomam como os que não tomam 

anticoagulantes. Após uma semana, não foi encontrado nenhum resto de material na 

lesão, fato que pode gerar dor por aumentar a quantidade de ácido acético na 

região.  

Brito et al. (2009) utilizaram 20 ratos wistar para avaliar o reparo tecidual 

clínico e histológico em feridas padronizadas feitas na região dorsal dos animais, 

utilizando biomembrana de quitosana. Foram formados quatro grupos (G1, G2, G3, 

G4) com cinco animais cada, os quais foram sacrificados nos tempos de sete, 

quinze, trinta e sessenta dias respectivamente. Lâminas histológicas foram 

confeccionadas e coradas com hematoxilina e eosina para análise. Não houve 

rejeição do material utilizado; e nos tempos de 30 e 60 dias não era possível 

identificar o local da lesão. Histologicamente foi observado, no G1, presença de 

fibroblastos, angiogênese, fibras colágenas e pequena quantidade de células 

inflamatórias; no G2 houve aumento dos fibroblastos jovens e das células 

inflamatórias; já no G3 teve predomínio de linfócitos, monócitos, neutrófilos e células 

gigantes; e no G4 ocorreu diminuição da resposta inflamatória. Com isso, os autores 

concluíram que a quitosana é indicada para reparação tecidual. 

Hernández et al. (2011) avaliaram, in vitro, a utilização da quitosana como 

transporte celular de células mesenquimais originais da gengiva para serem 

utilizadas na regeneração do tecido ósseo. A amostra do tecido gengival foi colhida 

na região dos segundos molares superiores de pacientes voluntários. O epitélio foi 

removido do material para confecção das placas de cultivo. Após a proliferação das 

culturas dos tecidos gengivais, aplicaram quitosana da marca Hemcon. Depois de 

nove dias observaram a presença de células mesenquimais com morfologia de 

fibroblasto típico. No 15º dia, as células mesenquimais proliferaram cerca de 80%. 

As células obtidas foram capazes de se diferenciarem com características 

osteogênicas, condrogênicas e adipogênicas, demonstrando a capacidade que as 

células mesenquimais derivadas dos tecidos gengivais possuem. 

A membrana de quitosana Hemcon é um dispositivo que favorece a adesão e 

forma uma camada protetora na ferida que pode ser facilmente adequada e cortada 
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de acordo com o que o paciente necessita. Proporciona hemostase e forma uma 

barreira antibacteriana, protegendo as feridas de infecções. A quitosana pode ser 

ingerida de forma segura e não há relatos evidenciados de sua inalação acidental. 

Apresenta carga positiva (+) e atrai células vermelhas do sangue e de plaquetas, 

que tem carga negativa (-), formando assim uma forte proteção na ferida devido à 

produção natural de coágulo. À medida que os glóbulos vermelhos se ligam à 

superfície da membrana Hemcon, há uma formação de massa bastante viscosa e 

proporciona maior aderência. No estudo realizado por Kale et al. (2012) para testar a 

eficácia da membrana Hemcon no controle de hemorragia, 40 pacientes com 

distúrbios plaquetários foram submetidos a mais de uma extração dentária. No grupo 

controle (GC), foi utilizada gaze sob pressão seguida de sutura para controlar o 

sangramento, e no grupo tratamento (GT), aplicou-se a membrana Hemcon. O GT 

apresentou hemostasia em 53 segundo, tempo inferior ao GC que foi de 918 

segundos; a cicatrização foi melhor com o uso da Hemcon e a dor foi menor no GT. 

Concluíram também que há menor risco de trombose, infarto do miocárdio e outros 

acidentes com o uso da Hemcon em pacientes que tomam antiplaquetários, já que 

não há necessidade da suspensão da medicação para realizar o procedimento.  

Outra forma de obtenção de quitina e quitosana são nas paredes celulares 

dos fungos, sendo a classe dos Zygomycetos a que apresenta maior quantidade das 

substâncias. Os fatores sazonais podem interferir diretamente na produção de 

quitina e quitosana extraídos dos crustáceos, e, por isso, a extração a partir dos 

fungos torna-se uma alternativa relevante, além de produzirem menor quantidade de 

resíduos (DIAS et al., 2013).  

Um dos principais objetivos da membrana de quitosana é substituir a função 

do tecido epitelial, ósseo e cartilaginoso, além de proteger as feridas de infecções.  

Histologicamente, a membrana de quitosana faz com que ocorra aumento do tecido 

de granulação e da angiogênese, fatores que intensificam os efeitos reparadores 

das lesões (MARTINS et al., 2013). 

Doze coelhos, divididos igualmente em dois grupos, foram utilizados para 

avaliar histologicamente a reparação dos tendões com o uso do filme de quitosana. 

No grupo controle, o ato cirúrgico foi realizado no membro pélvico direito e no grupo 

tratamento, no esquerdo. Os tempos de eutanásia foram de 30 e 60 dias. Após a 

análise das lâminas, o grupo tratamento apresentou paredes vasculares mais 

espessas, o que acelera o reparo tecidual devido o aumento do aporte sanguíneo. 
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Além disso, grande número de fibroblastos e neutrófilos foram encontrados e a 

quitosana foi completamente absorvida, o que comprova sua biocompatibilidade e 

biodegradabilidade (SANTANA et al., 2014). 

 Eldibany (2014) avaliou 20 pacientes com presença de válvula cardíaca com 

o objetivo de avaliar a hemostasia em pacientes que utilizam anticoagulantes. Foi 

realizada a extração de dentes posteriores sem que fosse suspendida a utilização 

dos anticoagulantes. Dois grupos de 10 pacientes foram formados, um utilizando a 

membrana Hemcon e o outro fibrina rica em plaquetas. A Hemcon foi colocada na 

altura da crista alveolar e no real tamanho da lesão. Houve hemostasia em ambos 

os grupos, sendo que no grupo que utilizou a Hemcon, quatro pacientes tiveram dor 

intensa nas primeiras 48 horas devido à presença de remanescente da membrana. 

Além disso, a membrana mostrou-se eficaz na formação de barreira bacteriana 

contra bactéria Gram positiva e negativa.  

Com o objetivo de avaliar o efeito da quitosana no processo de cicatrização 

de lesões cutâneas em ratos, Fráguas et al. (2015) utilizaram 10 ratos Wistar 

fêmeas, divididos em dois grupos iguais, nos quais foram feitas lesões padronizadas 

na região dorsal dos animais. O grupo controle não recebeu tratamento algum, e o 

grupo teste foi tratado com 10 mg de quitosana pulverizada diariamente sobre a 

lesão. O tempo de avaliação foi de sete, 14 e 21 dias. Pode-se observar que, no 

decorrer da semana, houve uma diminuição significativa na largura da lesão do 

grupo teste, mostrando a eficácia da quitosana na cicatrização, já que ela promoveu 

uma redução de 81,4% da lesão, valor significativamente maior que do grupo que 

não utilizou a quitosana (71,2%). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1- OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a ação do laser de baixa intensidade associada à biomembrana de 

quitosana na cicatrização tecidual. 

 

       3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Comparar a ação do laser de baixa intensidade associada à biomembrana 

com quitosana na reepitelização, angiogênese, anexos cutâneos e fibrinogênese 

(quantidade, espessura e organização), comparando os resultados com os 

encontrados nos processos cicatriciais controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

30 

 

4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 Materiais 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 

-Luva cirúrgica (Embramac®) 

-Anestésico de Cloridrato de Cetamina (Dopalen®) associado ao cloridrato de 

Xilazina (Anasedan®). 

-Gluconato de Clorexidina a 2% em solução aquosa (Farmácia de Manipulação 

Orgânica, Mato Grosso do Sul, Brasil) 

-Motor cirúrgico (Driller®). 

-Contra-ângulo cirúrgico 20:1 (Kavo®). 

-Bisturi circular para contra-ângulo com 5 mm de diâmetro (Emfils Brasil®, Emfils 

Brasil, Itu, São Paulo, Brasil). 

-Solução isotônica de Cloreto de sódio a 0,9% (Dauf®). 

-Laser de baixa intensidade (MM Optics) com aplicação por 20 segundos; densidade 

de energia de 8 J/cm², potência de 20 mw e com comprimento de onda de 660 nm. 

-Membrana com quitosana (HemCon®, Zimmer Dental, Carlsbad, Estados Unidos).  

-Cianocrilato (Super Bonder®, Loctite, Brasil) 

-Fita microporosa (Micropore®). 

-Analgésico butorfanol (Torbugesic®). 

-Antibiótico de uso veterinário reforçado (Pentabiótico Veterinário Reforçado, Fort 

Dodge Animal Health®). 

-Rações para animais de laboratório (Nuvilab CR - 1®). 

 

4.2 Animais 

 

Foram utilizados 33 ratos (Rattus norvegicus albinus wistar) adultos jovens, 

machos, com peso de aproximadamente 350g (figura 1), de procedência do biotério 

da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campo Grande-MS). Os animais 

foram mantidos em gaiolas unitárias de 25cm3 (45x30x15 cm de comprimento, 

largura e altura), possibilitando espaço suficiente para sua movimentação e 
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descanso, sob temperatura ambiente, iluminação artificial por lâmpada fluorescente 

40 W e higiene controlada; alimentados com ração balanceada (Nuvilab CR - 1®) e 

água à vontade durante todo o experimento (figura 2). Os animais permaneceram 

isolados, para certificar que estavam estáveis e saudáveis, mantendo contato 

apenas com as pessoas envolvidas no trabalho.  

 

                          

                      

Figura 1- Pesagem dos ratos                                                 Figura 2 – Gaiola, água e ração 

 

 

4.3 Cirurgia 

 

Os procedimentos foram realizados após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Uso de Animais (CEUA) da UFMS, protocolo 666/2015.  

As cirurgias foram todas realizadas no período matutino, às setes horas, para 

que não tivesse nenhuma possível alteração relacionada ao período da cirurgia. 

Para a aplicação de anestésicos e medicação pós–operatória, os animais foram 

pesados e suas doses individualizadas. A anestesia foi por via intraperitoneal (figura 

3) com associação de Cloridrato de Cetamina - 75 mg/kg (Dopalen®) e Cloridrato de 

Xilazina - 10 mg/kg (Anasedan®) (figura 4). Foi feita tricotomia de toda a calvária e 

em seguida a antissepsia com gluconato de clorexidina a 2% (Farmácia de 

manipulação Orgânica, Mato Grosso do Sul, Brasil) (figuras 5 e 6). 
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Figura 3 – Anestesia intraperitoneal                                  Figura 4 – Cetamina + Xilazina 

 

 

                              

Figura 5 - Tricotomia                                                                Figura 6 - Assepsia  

 

 

Na calvária de cada rato foram realizadas quatro feridas cirúrgicas 

padronizadas de cinco mm de diâmetro, determinado pelo bisturi circular (Emfils 

Brasil®, Emfils Brasil, Itu, São Paulo, Brasil) e profundidade de dois mm, 

estabelecida por um elástico ortodôntico fixado com cianocrilato (Super Bonder®, 

Loctite, Brasil) (figura 7 e 8). Para controle do torque, foi utilizado contra-ângulo 

cirúrgico (Driller®) com redução 20:1 a 404 rpm (figura 9).  
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Figura 7 – Bisturi circular                                                               Figura 8 – Lesões padronizadas 

 

 

                      Figura 9 - Motor cirúrgico                                                                   

 

 

Em cada lesão foi aplicado um tratamento, conforme especificação a seguir: 

 

1.Lesão superior esquerda: Grupo controle - coágulo (Grupo A) 

           2.Lesão superior direita: Aplicação do laser de baixa intensidade (Grupo B)      

3.Lesão inferior esquerda: Biomembrana de quitosana (HemCon) (Grupo C)  

4.Lesão inferior direita: Laser de baixa intensidade + biomembrana com 

quitosana (Grupo D)  

 

O LBI utilizado foi de arseneto de gálio e alumínio (GaAlAs). A aplicação foi 

em dose única, de modo contínuo, com o laser posicionado perpendicular à lesão, 

sem contato direto e com aproximadamente um mm de distância. O tempo de 
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aplicação foi de 20 segundos, densidade de energia de 7,5 J/cm², potência de 20 

mw e com comprimento de onda de 660 nm antes do posicionamento do biomaterial 

(figura 10). Logo após, a biomembrana com quitosana foi recortada, posicionada e 

fixada com cianocrilato e fita microporosa (figura 11). 

 

                                        

Figura 10 – Aplicação LBI                                                             Figura 11- Fixação quitosana 

 

 Após os procedimentos cirúrgicos foi administrada uma dose de 

antimicrobiano de amplo espectro (Pentabiótico Veterinário Reforçado®, Fort Dodge 

Animal Health, Fort Dodge, Iowa, Estados Unidos), via parenteral, com posologia de 

1 ml/kg e uma dose de analgésico butorfanol (Torbugesic®) na dosagem de 

0,1ml/300 g (figuras 12 e 13). 

 

                                        

Figura 12 - Antimicrobiano                                                            Figura 13 - Analgésico 

 

 Um segundo tempo cirúrgico foi realizado para remoção total da calvária dos 

ratos (peças para análise) nos tempos de sete, quatorze e vinte e um dias (figura 
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14). As peças foram removidas com as quatro lesões juntas e colocadas no formol 

por 48 horas (figura 15). Logo após os animais foram sacrificados por superdosagem 

do anestésico: Cetamina + Xilazina na quantidade de 3 a 5 vezes da dose inicial (75 

mg/kg de Cetamina, 10 mg/kg de Xilazina), monitorando os sinais clínicos até o óbito 

do animal. O método escolhido de sacrificar os animais depois da remoção da peça 

cirúrgica foi para que não houvesse alterações biológicas e/ou histológicas 

incompatíveis com os dados esperados. Depois de 48 horas das lesões no formol, 

elas foram separadas em A, B, C e D de acordo com o tempo e em seguida foram 

colocadas em potes com álcool 70% identificados e levados para confecção das 

lâminas histológicas (figura 16). 

 

                                     

Figura 14 – Remoção da calvária                                            Figura 15: Após 48h no formol 

 

 

                      Figura 16 – Lesões identificadas para confecção das lâminas  

 

4.4 Grupos 
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  Os animais foram divididos em três grupos de acordo com o tempo pré-

determinado para serem sacrificados. Os tempos foram de sete (T1), quatorze (T2) e 

vinte e um dias (T3) após a cirurgia. Cada grupo era composto por 11 animais e 44 

lesões igualmente divididas de acordo com o tratamento recebido (11 lesões para 

cada subgrupo: A – controle, B – laser, C – quitosana, D – laser + quitosana).  

 

4.5 Confecção das lâminas  

 

Após a remoção das lesões, elas foram fixadas em formol a 10% por 48 

horas. Em seguida, as amostras foram desidratadas gradativamente com a série de 

álcoois (70, 80, 95% e absoluto) por 30 minutos em cada concentração. 

Posteriormente, o tecido foi diafanizado com xilol por quatro horas para impregnação 

e inclusão em parafina a 60°, formando um bloco contendo o tecido (figura 17). A 

microtomia dos blocos foi realizada por um micrótomo rotativo (Micron HM 325-

ZEIZZ – Brasil) e a secção apresenta cinco µm de espessura. Depois de realizar o 

preparo das amostras, os cortes foram colocados em lâminas para serem corados 

com Hematoxilina-Eosina (HE). Após a finalização da coloração, os cortes foram 

montados em lâminas definitivas para análise em microscópio óptico e fotografadas 

através do sistema de microfotografia (Leica mycrosystems CMS GmbH, version 4.0 

– Switzerland). Os procedimentos foram realizados no laboratório de histologia da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

 

                                                         

Figura 17 - Blocos                                                                          Figura 18 - Micrótomo 
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4.6 Análise histológica 

 

O estudo foi duplo cego, onde a leitura das lâminas foi feita individualmente 

pelos avaliadores previamente calibrados e, em seguida, os escores de ambos 

foram comparados. Os itens que apresentavam divergências nos resultados foram 

analisados novamente, para que juntos os avaliadores determinassem o escore 

definitivo.  

  Os escores aplicados para reepitelização, neoangiogênese e anexos cutâneos 

foram baseados em Freitas et al. (2013) onde: 

 

Reepitelização: 

0 = lesão sem revestimento epitelial 

1 = < 50% da lesão revestida por epitélio 

2 = >50% da lesão revestida por epitélio  

3 = 100% da lesão revestida por epitélio 

 

Neoangiogênese: 

0 = quantidade de vasos igual ao tecido normal  

1 = pouca quantidade de vasos em relação ao tecido normal 

 2 = moderada quantidade de vasos em relação ao tecido normal 

 3 = grande quantidade de vasos em relação ao tecido normal 

 

Anexos cutâneos: 

0 = ausência de anexos cutâneos  

1 = formação inicial dos anexos cutâneos 

 2 = poucos anexos cutâneos  

 3 = mesma quantidade de anexos cutâneos que o tecido normal 

  

Fibrinogênese:  

Os escores aplicados para fibrinogênese foram baseados em Freitas et al. 

(2013) que avaliaram apenas o número de fibras colágenas. Modificamos e 

acrescentamos na análise a avaliação da quantidade, espessura e organização das 

fibras colágenas para ficar mais complexa. 
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Quantidade: 

1 = pequena quantidade de fibras colágenas em relação ao tecido normal 

 2 = moderada quantidade de fibras colágenas em relação ao tecido normal 

 3 = grande quantidade de fibras colágenas em relação ao tecido normal 

 

Espessura: 

1 = maior parte dos feixes colagenosos delgados em relação ao tecido normal 

 2 = alguns feixes colagenosos mais espessos em relação ao tecido normal  

 3 = maioria dos feixes colagenosos calibrosos em relação ao tecido normal 

 

Organização:  

1 = todos os feixes colagenosos paralelos entre si em relação à superfície da 

lesão 

 2 = poucos feixes colagenosos com direções semelhantes ao tecido normal 

 3 = feixes colagenosos organizados da mesma maneira que o tecido normal 

 

4.7 Estatística 

 

Trata-se de delineamento experimental contendo quatro grupos não 

vinculados entre si, porém com vínculo intra-grupo (tempo). As seis variáveis 

independentes (reepitelização; neoangiogênese; anexos cutâneos; quantidade, 

espessura e organização das fibras colágenas) são de natureza qualitativa ordinal. 

Para a análise estatística utilizou-se os testes não-paramétricos (Kruskal-Wallis entre 

grupos, Friedman intra-grupos) e teste post hoc que permitiu comparações duas a 

duas entre grupos (Dunn), caso seja constatada significância estatística (α=0,05). 

O programa estatístico rodado foi o GraphPad Prism, versão 6.01. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Reepitelização 
 
 

 
Figura 19 - Mediana dos escores atribuídos à reepitelização observada nos grupos testados, em 

diferentes tempos experimentais. A linha vertical representa a amplitude da amostra. Letras 
distintas indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

 
 
 

Pôde-se observar que o grau de reepitelização das lesões no T1, T2 e T3 

variou entre os escores 1 (menos que 50% da lesão revestida por epitélio), 2 (mais 

que 50% da lesão revestida por epitélio) e 3 (100% da lesão revestida por epitélio) 

(figuras 20, 21 e 22). Não houve diferença estatisticamente significativa comprovada 

entre os grupos testados. Porém, a análise constatou diferença significativa (p<0,05) 

entre os tempos T1 e T3, T1 e T2, não havendo diferença entre T2 e T3 em nenhum 

grupo testado.  
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     Figura 20 – Seta apontando epitélio menos que 50% formado (escore 1)- aumento 100x.                                     

 

 

    Figura 21 – Seta indicando epitélio mais que 50% formado (escore 2) – aumento 100x . 
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5.2 Neoangiogênese 

 
Figura 23 - Mediana dos escores atribuídos à neoangiogênese observada nos grupos testados, em 

diferentes tempos experimentais. A linha vertical representa a amplitude da amostra. Letras 
distintas indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

 

  Figura 22 – Seta indicando 100% da formação do epitélio (escore 3) – aumento 100x. 
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A análise mostrou que não houve diferença significativa em relação à 

formação de novos vasos sanguíneos em nenhum grupo testado. No T1 os escores 

variaram entre 2 (moderada quantidade em relação ao tecido normal) e 3 (grande 

quantidade em relação ao tecido normal). Já no T2 e T3, foi observado uma 

variância entre os escores 0 (mesma quantidade do tecido normal), 1 (poucos em 

relação ao tecido normal) e 2  (figuras 24. 25. 26 e 27). Novamente, houve diferença 

estatística (p<0,05) entre os tempos T1 e T2 e entre T1 e T3, não havendo diferença 

entre T2 e T3.  

 

 

 

Figura 24 – Seta indicando mesma quantidade de vasos que o tecido normal (escore 0) – aumento 

200x  
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   Figura 25 – Seta indicando poucos vasos sanguíneo na lesão em relação ao tecido normal (escore     

1) - aumento 200x. 

 

    Figura 26 – Seta indicando quantidade moderada de vasos em relação ao tecido normal (escore 

2)- aumento 100x. 
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   Figura 27 – Setas indicando grande quantidade de vasos em relação ao tecido normal (escore 3) - 

aumento 100x 

 

5.3 Anexos cutâneos 

 
Figura 28 - Mediana dos escores atribuídos aos anexos cutâneos observados nos grupos testados, 

em diferentes tempos experimentais. A linha vertical representa a amplitude da amostra. 
Letras distintas indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
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A presença de anexos cutâneos foi observada, no T1, apenas no grupo que 

utilizou o LBI isoladamente, variando os escores entre 0 (ausente) e 1 (iniciando 

formação dos anexos). Em T2 e T3 os escores variaram de 0 até 3 (mesma 

quantidade de anexos que o tecido adjacente) não havendo diferença significativa 

entre os grupos avaliados (figuras 29, 30, 31 e 32). Porém, houve diferença 

estatística (p<0,05) entre os tempos T1 e T2 e entre T1 e T3, sem nenhuma 

diferença entre T2 e T3. 

 

 

 

 

      Figura 29 – Área da lesão delimitada mostrando ausência de anexos cutâneos (escore 0) – 

aumento 50x.                                      
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      Figura 30 – Área da lesão delimitada mostrando início da formação dos anexos (escore 1)– 

aumento 100x. 

 

       Figura 31 – Área da lesão delimitada mostrando pouca quantidade de anexos (escore 2)– 

aumento 100x 
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  Figura 32: Área da lesão delimitada mostrando mesma quantidade de anexos que o tecido 

normal (escore 3) – aumento 100x. 

 

5.4 Quantidade de fibras colágenas 

 
Figura 33 - Mediana dos escores atribuídos à quantidade de fibras colágenas observada nos grupos 

testados, em diferentes tempos experimentais. A linha vertical representa a amplitude da amostra. 
Letras distintas indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
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       Figura 34 – Seta indicando interface do tecido normal com a lesão onde há moderada       

quantidade de fibras colágenas (escore 2) – aumento 100x 

Ao analisar a quantidade de fibras colágenas, no T1, foi constatado que os 

escores variaram entre 2 (moderada quantidade em relação ao tecido adjacente) 

e 3 (grande quantidade em relação ao tecido adjacente) (figuras 34 e 35), não 

havendo diferença estatística entre os grupos (p<0,05). Já em T2 e T3, foi 

possível verificar grande quantidade de fibras colágenas em todos grupos, 

também sem diferença estatística comprovada. Em relação ao tempo, houve 

diferença estatística (p<0,05) apenas no grupo laser + quitosana, entre T1 e T2, 

T1 e T3, não havendo diferença entre T2 e T3. 
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        Figura 35 – Seta indicando interface do tecido normal com a lesão onde há grande quantidade 

de fibras colágenas (escore 3) – aumento 100x 

 

5.5 Espessura das fibras colágneas 

 
Figura 36 - Mediana dos escores atribuídos à espessura das fibras colágenas observada nos grupos 

testados, em diferentes tempos experimentais. A linha vertical representa a amplitude da 
amostra. Letras distintas indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). 
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A espessura dos feixes das fibras colágenas variaram entre os escores 1 

(maior parte dos feixes delgados) e 2 (alguns feixes mais calibrosos) no T1. Já em 

T2 e T3, os scores variaram entre 1 até 3 (maior parte dos feixes espessos), porém, 

não houve diferença estatística comprovada entre os grupos testados (p<0,05) 

(figuras 37, 38 e 39). Em relação ao grupo controle, foi observado diferença estística 

entre os tempos T1 e T3 apenas (p<0,05). Já o grupo que utilizou o laser e o grupo 

da quitosana apresentaram diferença estatística (p<0,05) entre T1 e T2, T1 e T3, 

não havendo diferença entre T2 e T2. No grupo que utilizou laser + quitosana, houve 

diferença estatística entre todos os tempo (p<0,05). 

 

 

        Figura 37 – Seta A mostrando feixes delgados em relação ao tecido normal (seta B) (escore 1) –     

aumento 100x 

A 

B 
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        Figura 38 – Seta A mostrando alguns feixes colagenosos delgados e seta B feixes mais 

espessos no tecido lesionado (escore 2) – aumento 100x. 

 

      Figura 39 – Seta A mostrando a maioria dos feixes colagenosos espessos em relação ao tecido  
normal (seta B) (escore 3) – aumento 100x. 

B A 

A 
B 
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5.6 Organização das fibras colágenas 

 
 

Figura 40 - Mediana dos escores atribuídos à organização das fibras colágenas observada nos 
grupos testados, em diferentes tempos experimentais. A linha vertical representa a 
amplitude da amostra. Letras distintas indicam diferença estatisticamente significante 
(p<0,05). 

 
 

Em relação à organização dos feixes das fibras colágenas, todas se 

apresentaram de forma paralela (score 1) para o T1. No tempo T2 e T3 houve uma 

variedade dos escores entre 1, 2 (alguns feixes com direção diferente em relação ao 

tecido normal) e 3 (feixes organizados da mesma maneira que o tecido normal), não 

havendo diferença estatística entre os grupos testados (p<0,05) (figuras 42, 43 e 

44). No grupo controle, laser e laser + quitosana houve diferença estatística (p<0,05) 

entre T1 e T3. No grupo que utilizou a quitosana, a diferença estatística (p<0,05) foi 

entre T1 e T2, T1 e T3, não havendo diferença entre T2 e T3. 
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      Figura 41 – Seta indicando feixes paralelos entre si e entre a superfície da lesão – aumento 100x 

 

       Figura 42 – Seta A indicando feixes paralelos e seta B feixes semelhantes ao tecido normal – 

aumento 200x 
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       Figura 43 – Seta indicando mesma direção dos feixes que o tecido normal – aumento 100X 
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6 DISCUSSÃO 

 

A cicatrização tecidual é um processo complexo e extremamente importante 

para o resultado final dos procedimentos cirúrgicos (MENDONÇA e COUTINHO-

NETTO, 2009). É dividida em três diferentes etapas e consiste em uma cascata de 

eventos celulares, moleculares e bioquímicos que interagem entre si para que ocorra 

a reconstituição do tecido lesionado (CAMPOS et al., 2007), havendo inicialmente 

uma vasoconstrição, que se origina com a desgranulação de mastócitos (BALBINO 

et al., 2005). A circulação e oxigenação são ideais para que ocorra a cicatrização 

adequada nos tecidos (CITGEZ et al., 2012), sendo a infecção a causa mais comum 

do seu atraso (TAZIMA et al., 2008).  

O uso do LBI para cicatrização, quando em humanos, é geralmente em pele 

(LOPES et al., 2001) e tem como um dos principais objetivos promover a 

estimulação da angiogênese e vasodilatação (BARBOSA et al., 2010), fatores que 

aceleram o processo de reparo do tecido injuriado (LINS et al., 2010). A ação do LBI 

envolve toda a cadeia celular, havendo aumento da atividade do DNA, RNA e 

proteínas (ALGHAMDI et al., 2012). O LBI também é muito utilizado em pesquisas 

com animais, atuando como coadjuvante da cicatrização tecidual final por acelerar a 

formação da epiderme, aumentar espessura da camada epitelial, promover 

neovascularização e reorganização de fibras colágenas (FREITAS et al., 2013).  

A quitosana é um polissacarídio obtido pela desacetilação da quitina 

(CAMPANA e SIGNINI, 2001; AZEVEDO et al., 2007; CAMPANA FILHO et al., 2007) 

e é derivada principalmente dos crustáceos (MOURA et al., 2006; AZEVEDO et al., 

2007) e das paredes celulares dos fungos (DIAS et al., 2013). Apresenta como 

propriedades biológicas a atividade antimicrobiana, efeito analgésico, aceleração do 

processo de cicatrização tecidual e efeito coagulante (SILVA et al., 2006). Por ter a 

possibilidade de sofrer alterações estruturais, pode ser utilizada como membrana 

periodontal, gel e veículo de liberação de fármacos (LARANJEIRA e FÁVERE, 

2009). 

Neste trabalho foram utilizados 33 ratos - Rattus norvegicus albinus wistar- 

(BRITO et al., 2009; BALDAN et al., 2012; FRÁGUAS et al., 2015) adultos ( 

SILVEIRA et al., 2009; SILVA et al., 2013) e machos (SILVA et al., 2007; SILVEIRA 

et al., 2009; BUSNARDO e SIMÕES 2010; SILVA et al., 2013; PEREIRA et al., 
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2014), devido à facilidade de manipulação e obtenção, conforme a maioria dos 

estudos com LBI e quitosana.  

O LBI com comprimento de onde variando entre 600 e 700 nm são os mais 

indicados para acelerar cicatrização tecidual (BARBOZA et al., 2014). Em uma 

análise de artigos publicados sobre LBI, Piva et al., 2014, observaram que o laser de 

660 nm de comprimento de onda e com 7,5 J/cm² de densidade de energia são os 

mais utilizados em experimentos animais com o intuito de gerar reparo tecidual, por 

isso, nós utilizamos o LBI de arseneto de gálio e alumínio, assim como Silva  et al. ( 

2007) e  Souza et al., 2014, com o mesmo comprimento de onda de 660 nm e a 

mesma densidade de energia de 7,5 J/cm², além potência de 20 mw seguindo as 

orientações do fabricante. Fizemos uma aplicação única com o intuito de acelerar o 

procedimento da técnica, porém, não obtivemos relevância estatística em nenhum 

critério avaliado, diferentemente de Rezende et al. (2007) que também utilizaram 

dose única para avaliar cicatrização tecidual e comprovaram que houve melhor 

organização das fibras colágenas, aumento da neoangiogênese e diminuição do 

infiltrado inflamatório.  Silva et al., 2007, também utilizaram o laser da MM optics 

com as mesmas características do que usamos, mas, constataram melhora no 

reparo tecidual. Provavelmente isso se deu pelo período de aplicação do laser, que 

foi realizado diariamente, a cada 24 horas, durante todo o período experimental do 

trabalho. A falta de padronização do comprimento de onda, densidade de energia, 

potência, tempo e maneira de aplicação do LBI faz com que diferentes resultados 

em relação ao reparo tecidual sejam encontrados na literatura (BARBOSA et al., 

2010; BALDAN et al., 2012; PEREIRA et al., 2014; ANDRADE et al., 2014). 

Em relação às lesões que foram aplicadas a biomembrana com quitosana da 

marca Hemcon, houve uma rápida hemostasia observada através de monitoramento 

após a cirurgia, corroborando com Malmquist et al. (2008), Hernández et al. (2011) e 

Kale et al. (2012) que também observaram hemostasia em suas pesquisas. Santana 

et al., 2014, além de constatarem um aumento das fibras colágenas e aumento do 

aporte sanguíneo com o uso da biomembrana com quitosana, afirmaram que o 

material é biocompatível, o que também observamos em nosso trabalho após  uma 

avaliação diária das lesões, onde nenhuma apresentou sinal de inflamação ou 

rejeição do material. Nós fixamos a biomembrana pelas bordas com cianocrilato e 

fita microporosa, seguindo a metodologia de MARCON (2013). Para isso, foi 

necessário recortar o biomaterial com um pouco de excesso para que o cianocrilato 
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não entrasse em contato direto com a lesão, o que pode ter levado a um resultado 

sem diferença estatística significativa da nossa pesquisa. Malmquist et al. (2008) 

afirmaram que uma quantidade excessiva da biomembrana com quitosana Hemcon 

pode gerar ácido residual, o que aumenta a dor e consequentemente o estresse do 

animal interferindo diretamente no resultado final do reparo tecidual. Brito et al., 

2009, introduziram a biomembrana com quitosana abaixo do subcutâneo e puderam 

observar melhora do reparo tecidual, resultados que vão de encontro ao que 

achamos.  

Clinicamente podemos observar uma diminuição da área da ferida cutânea já 

no sétimo dia em todos os grupos testados, sendo que no 14º e 21º dia as lesões já 

estavam completamente cicatrizadas e com presença de pelos, sendo difícil 

identificar a região onde foram realizadas. Esses resultados corroboram com Brito et 

al. 2009 e Fráguas et al. 2015 que através de uma análise clínica, também 

constataram ausência de sinais inflamatórios evidentes das lesões, contração das 

feridas no período de sete dias e presença de pelos no 14º dia com o uso da 

quitosana. Já Andrade et al. (2014) encontraram as mesmas características clínicas, 

porém com o uso do LBI.  

A avaliação histológica das lesões dos grupos tratados e controle, no tempo 

de sete dias, revelou que o epitélio proliferava abaixo de uma crosta, 

microscopicamente amorfa, eosinofílica e com presença de neutrófilos, resultados 

que vão ao encontro dos achados por Rezende et al. (2007). Nesse período, quase 

todas as lâminas apresentaram epitélio totalmente formado, o qual apresentou 

estratificação normal inclusive com presença de camada granulosa. Com relação à 

neoangiogênese, Martins et al., 2013, constataram que o uso da biomembrana com 

quitosana aumenta a neoangiogênese e consequentemente a oxigenação das 

células, assim como Freitas et al. (2013) que, com o uso do LBI, também puderam 

verificar aumento da formação de novos vasos sanguíneos. Esses resultados foram 

ao encontro da nossa pesquisa sendo que a maior parte das lesões apresentou 

moderada e grande quantidade de vasos sanguíneos, além da presença de 

hemácias. Anexos cutâneos foram observados apenas em duas lesões do grupo B, 

os quais estavam em processo inicial de formação. Em relação à fibrinogênese, 

Freitas et al., 2013, usando LBI para acelerar reparo tecidual, constataram um 

aumento das fibras colágenas com disposição paralela à superfície da lesão. Esses 
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resultados positivos também foram encontrados em nosso trabalho em todos os 

grupos avaliados, sendo a maior parte dos feixes colagenosos delgados.  

No período de 14 dias, quase nenhuma lâmina tinha presença de crosta, e já 

era possível visualizar cristas epiteliais evidentes e grande quantidade de queratina 

formada. Em relação à neoangiogênese, houve uma diminuição da quantidade tanto 

das hemácias quanto dos vasos sanguíneos em comparação ao tecido adjacente 

normal. Pereira et al., 2014, observaram que não houve diferença estatística 

significativa da aplicação do LBI para fibras colágenas quando comparadas ao grupo 

controle, corroborando com nossos resultados, onde as fibras colágenas 

apresentaram-se mais organizadas, espessas e em maior quantidade igualmente em 

todos os grupos.  

No período de 21 dias todas as lesões apresentaram uma reepitelização total, 

com presença de cristas epiteliais maiores e mais evidenciadas nos grupos LBI + 

quitosana e somente quitosana. Em relação à neoangiogênese, todos os grupos 

apresentaram quantidade semelhante ao do tecido adjacente normal, com 

diminuição da quantidade de vasos e hemácias. Houve um aumento da presença de 

anexos cutâneos, variando bastante em relação à quantidade em todos os grupos. 

As fibras colágenas mantiveram a quantidade em relação ao período de quatorze 

dias, porém, a espessura aumentou e os feixes colagenosos ficaram mais 

organizados em relação ao tecido normal e a superfície da lesão, assim como no 

trabalho de Rezende et al. (2007).  

Novos estudos seguindo a mesma metodologia, porém com aplicação do LBI 

por mais tempo e fixação da biomembrana na região subcutânea dos animais são 

sugeridos, além da análise estatística quantitativa dos resultados para certificarmos 

que realmente não há diferença na associação das duas técnicas. 
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7 CONCLUSÂO 

 

A associação do laser de baixa intensidade com a biomembrana de quitosana 

não acelerou o processo de reparo tecidual. O fator determinante para a cicatrização 

final foi o tempo, sendo que com 21 dias todas as lesões já estavam cicatrizadas, 

independente do tratamento utilizado, e histologicamente semelhante ao tecido 

adjacente normal.  
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ANEXOS – COMITÊ DE ÉTICA 

 


