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RESUMO 

Nos últimos anos, os avanços na área da biotecnologia tem propiciado o 
desenvolvimento de membranas sintéticas associados à nanocompostos, que vem 
apresentando resultados promissores como curativos de queimaduras dérmicas. 
Nesse sentido, as nanopartículas de prata (NPAg) tem sido foco de interesse devido 
as suas propriedades biológicas como atividade antimicrobiana e efeito anti-
inflamatório. A incorporação de NPAg em membranas biológicas de diferentes 
naturezas, como quitosana, poliéster, polimetacrilato de metila e celulose, vem sendo 
testada com sucesso em diversos modelos biológicos. A associação entre NPAg e 
polímeros produzidos por microrganismo apresenta importantes vantagens, como 
solubilidade em água e ausência de toxicidade. Recentemente foi desenvolvida uma 
técnica de produção de NPAg associadas a goma xantana (GX),  um biopolímero com 
aplicação potencial em vários setores da indústria petroquímica, alimentícia e 
farmacêutica, através de processo fermentativo realizado pela Xanthomonas sp na 
presença de nitrato de prata. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo 
desenvolver, caracterizar e avaliar o potencial antimicrobiano e cicatrizante de 
membranas de bionanocompósito xantana:prata sobre queimaduras de segundo grau 
em modelo suíno. Para tanto, biocompósitos xantana:prata foram utilizadas para 
confecção de membranas (por casting process, que foram posteriormente 
caracterizadas quanto a espessura, propriedades mecânicas (tensão, deformação, 
módulo de Young) e perfil termoanalítico (DSC, TG e DTG). A atividade antimicrobiana 
foi avaliada frente a cepas de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923). Para análise do reparo tecidual foram confeccionadas duas 
queimaduras dérmicas no dorso de nove suínos machos, da raça Yorkshire (25 ± 5 
kg), tratadas com membrana de biocompósito xantana:prata (XNPAg) e com aplicação 
tópica da sulfadiazina de prata a 1% (SDZ). Após oito, 18 e 30 dias, as feridas foram 
analisadas macroscopicamente, determinada a área de cada lesão, e os animais 
eutanasiados para estudo microscópico da área cicatricial. Observou-se que as 
membranas XNPAg apresentaram aumento significativo nos valores de espessura 
(p<0,05), deformação (p<0,01) e módulo de Young (p<0,001), e redução da força de 
tensão (p<0,05) quando comparados a membranas de xantana. Foram evidenciadas 
alterações no perfil termoanalítico das duas membranas sugestivas da incorporação 
das nanopartículas de prata no polímero de xantana. As membrana XNPAg induziram 
a formação de halos de inibição de 9,7 mm e 9,6 mm e Taxa de letalidade de 89% e 
100% para Staphylococcus aureus e Escherichia coli respectivamente. A análise 
histológica mostrou incremento quantitativo e qualitativo na reação de granulação, 
bem como melhor disposição arquitetural das fibras de colágeno ao longo do processo 
cicatricial das feridas cobertas com membranas XNPAg. Pôde-se concluir que as 
membranas de bionanocompóstico xantana:prata apresentaram propriedades 
mecânicas satisfatórias para sua manipulação, transporte e armazenamento, bem 
como importante atividade antimicrobiana e pró-cicatrizante em queimaduras dérmicas 
utilizando modelo suíno. 

Palavras-chave: Ação antimicrobiana, Cicatrização, Goma xantana, Nanopartículas 
de prata, Queimaduras. 
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ABSTRACT 

In recent years, advances in biotechnology has allowed the development of synthetic 
membranes associated with nanocomposites, which has shown promising results as 
dermal burns dressings. In this sense, silver nanoparticles (NPAg) has been the focus 
of interest because of their biological properties such as antimicrobial and anti-
inflammatory effect. The incorporation of NPAg in biological membranes of different 
natures, such as chitosan, polyester, polymethacrylate methyl and cellulose, has been 
successfully tested in several biological models. The association between NPAg and 
polymers produced by the micro-organism presents important advantages, such as 
water solubility and lack of toxicity. Recently we developed a technique for producing 
NPAg associated with xanthan (GX), a biopolymer with potential application in various 
sectors of the petrochemical industry, food and pharmaceutical, through fermentation 
by Xanthomonas sp performed in the presence of silver nitrate. Therefore, this study 
aimed to develop, characterize and evaluate the potential antimicrobial and healing 
membranes nanocomposite xanthan: silver on second-degree burns in the porcine 
model. Therefore, xanthan biocomposites: silver were used for fabrication of 
membranes (for casting process, which were subsequently characterized for thickness, 
mechanical properties (stress, strain, Young's modulus) and the thermal profile (DSC, 
TG and DTG). Activity antimicrobial was tested against strains of Escherichia coli 
(ATCC 25922) and Staphylococcus aureus (ATCC 25923). analysis for tissue repair 
were made two dermal burns on the back nine male pigs breed Yorkshire (25 ± 5 kg), 
treated with Xanthan biosensor membrane: silver (XNPAg) with topical application of 
silver sulfadiazine 1% (SDZ). After eight, 18 and 30 days the wounds were examined 
macroscopically determined for each lesion area, and the animals euthanized for 
Microscopic study of the scar area observed that XNPAg membranes showed a 
significant increase in the values of thickness (P <0.05), density (p <0.01) and Young's 
modulus (p <0.001) and reduced strength strain (p <0.05) when compared to 
membranes of xanthan. Were revealed changes in the thermal profile of the two 
membranes suggesting the incorporation of silver nanoparticles in the polymer 
xanthan. XNPAg The membrane induced the formation of inhibition zones 9, 7 mm and 
9.6 mm and death rate of 89% and 100% for Staphylococcus aureus and Escherichia 
coli respectively. Histological analysis showed quantitative and qualitative increase in 
the reaction granulation and best architectural arrangement of collagen fibers along the 
the healing process of wounds covered with membranes XNPAg. Could be concluded 
that the membranes nanocomposite xanthan:silver showed satisfactory mechanical 
properties for its handling, transportation and storage, as well as important 
antimicrobial activity and pro-healing in dermal burns using porcine model. 

Keywords: Antimicrobial action, Burns, Silver nanoparticles, Xanthan gum, Wound 
healing. 
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1. INTRODUÇÃO
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As queimaduras, juntamente com os traumas por choque, estão entre as 

maiores causas de danificação cutânea, ocorrendo a partir de agentes térmicos, 

químicos, elétricos, biológicos ou radioativos que agem no tecido de revestimento do 

corpo humano, destruindo parcial ou totalmente a pele e seus anexos (Samuel et al., 

2011; Stander e Wallis, 2011). Os ferimentos de maior extensão e profundidade geram 

repercussões sistêmicas levando a síndromes clínicas importantes e até a morte 

(Nowak, 2012). Geralmente os casos mais graves estão associados a contaminação 

microbiana da ferida e subsequente desenvolvimento de septicemia (Huebinger et al., 

2010). Essa facilidade de multiplicação microbiana em queimaduras ocorre devido à 

diversidade de fontes de carbono encontradas na área lesada, gerando uma grande 

adversidade ao processo cicatricial (Miyazaki et al.,2012) . 

A cicatrização em um processo dinâmico dividido didaticamente em três fases 

(inflamatória, proliferativa e remodelação) que são interdependentes e sobrepostas 

(Dryden, Shoemaker e Kim 2013).  Esse processo envolve interações entre as células 

e seu microambiente circundante, que inclui a matriz extracelular e mediadores 

solúveis. A resposta do hospedeiro ao agente lesivo segue uma cascata de eventos 

incluindo vasculares e inflamatórios celulares como: migração, proliferação, 

angiogênese, diferenciação, epitelização, fibroplasia, deposição de matriz e 

remodelação. Vários genes são responsáveis pela indução da produção de 

mediadores químicos a exemplo de quimiocinas, citocinas, fatores de crescimento e 

interleucinas, que terão função marcante no reparo do tecido lesado (Garlet et al., 

2012). 

O processo de reparo tecidual pode ser auxiliado pela descontaminação das 

feridas utilizando agentes químicos, contudo, a efetividade tem sido questionada 

devido a importante citotoxidade demonstrada em alguns estudos. (Atiyeh, Dibo e 

Hayek 2009; Lio e Kaye, 2011; Coetzee et al., 2012). O desbridamento também é 

outro recurso utilizado para descontaminar feridas comumente associado a outras 

técnicas, como a aplicação de coberturas ou curativos dérmicos (Nusbaum et al., 

2012). 

Esses curativos podem ser de origem biológica ou sintética, sendo os 

biológicos muito eficientes para o processo de cicatrização por fornecer arcabouço 

para regeneração dos tecidos e proteção mecânica contra microrganismos, porém, 

são restritos a lesões agudas de menor extensão devido seu alto custo e o tamanho 
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reduzido das peças (Vloemans et al., 2002; Agarwal et al., 2012).  Os curativos 

sintéticos geralmente estão associados a substâncias com importantes atividades 

biológicas e possuem algumas vantagens como vida longa de prateleira e custo mais 

reduzido se comparado aos biológicos (Fioranti-Junior 2012). Estudos biotecnológicos 

têm desenvolvido curativos sintéticos associados à nanocompostos que vem 

apresentando resultados promissores (Junkins-Hopkins 2011; Kowalske 2011). 

A partir da nanotecnologia, uma série de novos materiais vem sendo 

desenvolvidos, revolucionando as áreas médica e farmacêutica. A medicina em 

especial vem se beneficiando, sobretudo, pelo desenvolvimento de nanopartículas 

com aplicação diagnóstica e terapêutica. Recentemente, as nanopartículas de prata 

(NPAg) estão atraindo grande interesse devido suas propriedades biológicas como 

atividade antimicrobiana e efeito anti-inflamatório. Esse fato demonstra o potencial das 

NPAg no processo de reparo tecidual e a perspectivas do desenvolvimento de 

curativos mais eficientes para o tratamento de feridas e úlceras (Hendi, 2011). 

O desenvolvimento NPAg associados a polímeros produzidos por 

microrganismo tem demonstrado importantes vantagens, sobretudo por serem 

solúveis em água, descartando a necessidade de aplicação do processo de 

estabilização, bem como, ausência de toxicidade das NPAg incorporada a polímeros 

(Li et al., 2011). A goma xantana (GX) é um importante biopolímero produzido pelo 

fitopatógeno Xanthomonas sp, que possui numerosas aplicações comerciais em 

diversos setores como indústria petroquímica e alimentícia. Recentemente foi 

desenvolvido uma técnica de produção de NPAg associadas a GX através de 

processo fermentativo realizado pela Xanthomonas sp na presença de nitrato de prata, 

resultando na redução de íons Ag+ e uma formação biológica de nanopartículas (Silva, 

2012). 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da 

membrana de bionanocompósito xantana:prata sobre o processo de reparo cicatricial 

causado por queimaduras de segundo grau em pele suína. O principal interesse nessa 

área visa o desenvolvimento de filmes bioativos que poderão ser utilizados como 

barreira contra infecções e favorecer o processo de cicatrização. 
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2.1 Queimaduras 

A pele é um órgão protetor que constitui a barreira natural do organismo 

composta por duas camadas, sendo uma mais externa a epiderme e outra interna a 

derme. A epiderme é constituída de tecido epitelial estratificado pavimentoso 

queratinizado, enquanto que a derme é composta por duas camadas distintas 

morfologicamente chamadas de derme papilar (superficial e frouxa) e derme reticular 

(mais profunda e densa) (Oliveira, 2010; Groen et al., 2011). 

A derme papilar é a camada mais superior e está localizada logo abaixo da 

epiderme se estendendo até aproximadamente o primeiro plexo vascular (Rete 

subpapillare), enquanto que a derme reticular consiste na camada mais profunda. 

Ambas distinguem morfologicamente devido a maior densidade celular da derme 

papilar, que apresenta delicadas fibras de colágeno e elastina que se encontram 

arranjadas de forma mais dispersa e perpendicular à superfície da pele. Já a derme 

reticular possui matriz extracelular de maior espessura, sendo caracterizada por tecido 

conjuntivo denso não modelado, com grossas fibras de colágeno tipo I intimamente 

reunidas em grandes feixes dispostos paralelamente à superfície da pele e redes de 

grossas fibras elásticas que estão enredadas com as fibras de colágeno (Oliveira, 

2010; Janson et al., 2013). 

A expressão e secreção de vários constituintes da matriz diferem em ambas as 

camadas, a exemplo da decorina e colágeno XVI  que são mais encontrados na derme 

papilar, enquanto que a versicana está mais abundante na derme reticular. Quanto 

aos fibroblastos das respectivas camadas quando isolados e cultivados in vitro, 

apresentam diferenças. Os fibroblastos papilares mostram proliferação aumentada, 

com aspecto morfológico mais delgado e fusiforme quando comparado com os 

reticulares. Outras diferenças foram encontradas no cultivo in vitro, quanto à produção 

e resposta a diferentes fatores de crescimento (Janson et al., 2013). 

Mesmo com a complexa sobreposição de camadas que confere a pele uma 

importante função protetora, constantemente essa sofre injurias que podem ser de 

distintas etiologias, sendo às queimaduras uma das mais importantes. Essas lesões 

podem variar desde uma pequena bolha até formas mais graves capazes de resultar 

em respostas sistêmicas proporcionais a extensão e a profundidade da lesão. Esse 

agravo pode gerar no indivíduo acometido uma desfiguração da área afetada, 

incapacidade e até a morte (Xue et al., 2012).   
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A exposição prolongada da pele a temperaturas superiores a 40ºC geram a 

desnaturação das proteínas, perda da integridade das membranas celulares e 

consequentemente perda de plasma. Em queimaduras ocasionadas por temperaturas 

mais elevadas (>60ºC), somente um segundo de exposição já é suficiente para que 

ocorra o aparecimento de necrose e coagulação.  O resfriamento imediato da área 

lesionada apresentou-se como importante fator atuante as consequências geradas 

pela exposição da pele a altas temperaturas. A aplicação tópica de água resfriada 

(15ºC à 2ºC) sobre a área lesada demonstrou melhorar a epitelização e diminuir a 

ocorrência de cicatrizes (Cuttle et al., 2009). 

Os efeitos fisiopatológicos das queimaduras são gerados através de alterações 

estruturais e metabólicas promovidos por agentes tóxicos, antigênicos e 

imunomoduladores. Alguns desses agentes são mediadores locais como serotonina, 

bradicinina, óxido nítrico, radicais livres, prostaglandinas, fator de necrose tumoral 

(TNF), interleucinas e histaminas, sendo esse último o principal mediador de fase 

aguda responsável pelo aumento da permeabilidade microvascular, observada 

imediatamente após a queimadura. A histamina provoca transitoriamente grandes 

lacunas endoteliais, como resultado de uma contração do endotélio venular, também 

parece atuar em associação com a xantina oxidase e radicais livres, desencadeando o 

aumento da pressão hidrostática e redução da pressão coloidosmótica, promovendo a 

saída de líquidos e consequente formação de edema (Evers, Bhavsar e Mailander 

2010). 

As alterações locais que ocorrem em feridas ocasionadas por queimaduras 

podem ser classificadas em três zonas (Figura 1). A zona de coagulação, que 

encontra-se na região central da lesão sendo constituída por tecidos desvitalizados. A 

área mais periférica que é chamada de zona de hiperemia, caracterizada por 

vasodilatação, sem alterações inflamatórias ou danos estruturais. Entre as zonas 

supracitadas, em uma região intermediária surge à zona de estase, que na maioria 

das vezes só permite sua identificação mais precisa em queimaduras dérmicas 

profundas. Essa região é pronunciada por uma estase vascular e isquemia, 

representando do ponto de vista clínico, o maior desafio para a equipe de 

acompanhamento, devido a possibilidade de aumento da sua extensão por até dias 

após a injúria (Nowak, 2012).  
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Clinicamente o tecido da zona isquêmica só pode ser recuperado se ocorrer a 

revascularização dentro de poucos dias. Caso contrário, a morte tecidual torna-se 

inevitável e irreversível. Esta zona é exposta a agentes oxidantes resultantes da 

queimadura e conseguinte reperfusão, principalmente em casos de queimaduras com 

grande extensão. A reperfusão desencadeia a morte celular por apoptose, que  

contribui para a progressiva perda de tecido (Nowak, 2012).  

Figura 1. Classificação das queimaduras de acordo com as alterações locais. 

 

 Hettiaratchy S, Dziewulski P. ABC of burns; pathophysiology and types of burns. BMJ 
2004;328:1427–9. 

As queimaduras podem ser classificadas também de acordo com a 

profundidade da ferida como 1º, 2º ou 3º grau.  Essa profundidade evolui ao longo do 

tempo, especialmente em feridas com espessura parcial. Feridas que inicialmente são 

classificadas como superficial (1º grau), parcialmente superficial ou parcialmente 

profunda (2º grau), podem evoluir para profunda (3º grau) em um período entre dois e 

quatro dias após o momento da lesão. Como evidenciado em estudo histológico, a 

queimadura é um processo dinâmico que demonstra seu grau mais avançado em 

aproximadamente três dias após a injúria. Os principais fatores associados a essa 

evolução da lesão e a necrose tecidual e a zona de estase associada a apoptose 

(Evers, Bhavsar e Mailander 2010). 
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Devido a sua fisiopatologia singular, pacientes com feridas provocadas por 

queimaduras necessitam da avaliação da profundidade da lesão periodicamente. O 

tratamento e o prognóstico estão associados intimamente com a extensão e 

profundidade da lesão, sendo necessária a classificação da lesão para que seja 

instituída a melhor conduta terapêutica. (Evers, Bhavsar e Mailander 2010; et al., 

2012). 

As queimaduras superficiais restringem-se a epiderme e são caracterizadas 

pela presença de hiperemia, edema e dor, sendo necessário entre cinco e sete dias 

para sua cicatrização. As que possuem espessura parcial podem ser superficiais ou 

profundas. As superficiais atingem a derme em sua camada superior (derme papilar), 

podendo caracterizar-se pela presença de bolhas, umidade e dor acentuada, deixando 

o mínimo de tecido cicatricial. As profundas acometem quase toda a derme, 

apresentando coloração pálida e menos dor. Esse tipo de lesão necessita de um 

tempo maior para cicatrização (três a seis semanas), além de deixar um tecido 

cicatricial que pode hipertrofiar e contrair (Andrade et al., 2010; Evers, Bhavsar e 

Mailander 2010). 

As queimaduras mais graves, consideradas de espessura total, possuem 

aspecto esbranquiçado e rígido, devido à ausência de elementos dérmicos de 

regeneração, necessitando de enxerto para cicatrização. Podem acometer todas as 

camadas da pele podendo chegar até ao tecido subcutâneo, muscular e ósseo. 

(Andrade et al., 2010).  Repercussões sistêmicas podem ocorrer após queimaduras 

profundas a exemplo das cardiovasculares (depressão do miocárdio, formação de 

edema e hipovolemia), pulmonares (vasoconstrição local, edema), gastrointestinais 

(deficiência de absorção e motilidade gastrointestinal, vasoconstrição esplênica e 

aumento do pH intragástrico), hematopoiéticas (anemia, imunodepressão) e renal 

(vasoconstrição esplênica). Todas essas mudanças levam a síndromes clínicas 

importantes, como choque, insuficiência respiratória e síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA), íleo paralítico, septicemia e insuficiência renal. Esses 

quadros clínicos que envolvem uma variedade de eventos patológicos é que irá 

condicionar a evolução clínica dos pacientes queimados (Nowak, 2012). 

 Wang et al. (2010) determinaram que quando a área lesada atingia mais de 

70% da superfície corpórea em adultos, os índices de mortalidade foram superiores a 

30%. Além da extensão da lesão outros fatores que cursam com altos índices de 
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mortalidade também foram evidenciados no estudo como lesão por inalação grave, 

altos níveis de creatinina sérica, suporte inotrópico, trombocitopenia, ventilação 

mecânica e sepse. 

A etiologia da queimadura pode ser devido a agentes térmicos, químicos, 

elétricos, biológicos ou radioativos, levando a danos parciais ou totais da pele e seus 

anexos e até atingindo camadas mais profundas, como tecidos subcutâneos, 

músculos, tendões e ossos (Wang et al., 2012a). Na Europa, a maioria dos casos 

estavam associados ao contato com água fervente e chama, onde índices elevados de 

mortalidade foram observados em indivíduos de tenra idade e também em casos de 

lesões extensas. A água fervente foi a principal etiologia das queimaduras em 

pesquisa realizada no Irã, sem predominância de sexo ou idade, contundo, os casos 

mais passíveis de serem evitados eram em mulheres e crianças, pois estavam 

relacionadas a incidentes na cozinha e poderiam não ter ocorrido se fossem adotadas 

simples condutas preventivas (Wolf et al., 2011). 

Quanto à epidemiologia dessa lesão, um estudo realizado em Bangladesh 

demonstrou que as crianças eram as mais acometidas, sobretudo aquelas de baixa 

idade que viviam em moradias onde não possuíam um cômodo separado para a 

cozinha, ou que essa não tinha porta que a separava dos demais cômodos da casa.  

Ainda nesse mesmo estudo, foi verificada alta incidência de queimaduras em crianças 

que viviam em habitações que usavam lâmpadas de querosene para iluminação, e 

que após a implantação de uma política de restrição desse tipo de iluminação, houve 

uma significativa diminuição de novos casos (Mashreky et al., 2010). 

Estudo realizado na Nova Zelândia investigou os fatores socioeconômicos 

associados à incidência de queimaduras, foi possível determinar que o maior número 

de admissões nas unidades de saúde era de indivíduos menos favorecidos 

economicamente. Diante disso foi possível concluir que a prevenção de queimaduras 

não está somente relacionada com o fornecimento de tecnologias específicas de 

prevenção, mas também com o desenvolvimento de políticas preventivas que 

objetivem a parcela da população supracitada (Mistry et al., 2010).  

No Brasil a cada ano ocorrem cerca de 1.000.000 de novos casos de 

queimaduras, dos quais 100.000 procuram atendimento médico e 2.500 resultam em 

óbito. A taxa de mortalidade em pacientes queimados pode variar entre 0,86% a 

34,4% estando associada, na maioria das vezes, a infecção. Essa associação tende a 
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aumentar o tempo de internação dos indivíduos acometidos, podendo ser de até 266 

dias (Silva et al., 2010). Segundo Dale et al. (2013), o tempo de internação prolongado 

é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de complicações.  

2.2 Cicatrização 

O processo de cicatrização será ativado toda vez que houver rompimento da 

integridade da pele. Trata-se de um evento complexo que envolve a interação entre 

células estromais e circulatórias, ambas ativadas mediante sinalização de mediadores 

químicos, fragmentos celulares, microrganismos e alterações físico-químicas no 

microambiente da lesão e áreas adjacentes (Gouin e Glaser 2011; Pitzer e Patel 2011) 

Segundo a classificação mais completa e detalhada os eventos que ocorrem no 

processo cicatricial podem ser divididos didaticamente em cinco fases principais: 

coagulação, inflamação, proliferação, contração da ferida e remodelação. Em alguns 

momentos essas fases podem coincidir e se sobrepor para que o reparo tecidual 

possa ocorrer de forma efetiva (Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003). 

Imediatamente após a ocorrência da injúria tecidual a fase de coagulação 

inicia-se, consistindo na atuação das plaquetas e da cascata de coagulação. Nesse 

momento corre uma complexa liberação de substâncias vasoativas, adesinas, fatores 

de crescimento e proteases, que vão ditar o início de outras fases. A formação inicial 

do coágulo terá como principal função a junção das bordas da ferida e também o 

cruzamento da fibronectina que oferecerá uma matriz provisória para os fibroblastos, 

queratinócitos e células endoteliais (Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003). 

Esse coágulo contém células aprisionadas, tecido conjuntivo das bordas da 

ferida e células epiteliais das margens da lesão, que terão papel fundamental na 

emissão de sinalizadores. A interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral-α (TNF- α) 

são liberados por marcrófagos presentes no coágulo e por ceratinócitos da margem da 

lesão. Essas citocinas irão estimular as células endoteliais a liberar adesinas (ICAM, 

VCAM e seletinas), permitindo a adesão de leucócitos. Mediadores como taquicininas 

e histaminas, serão produzidos respectivamente pelas terminações nervosas e 

mastócitos, com intuito de promover a vasodilatação de arteríolas e 

consequentemente a abertura dos capilares do tecido conjuntivo das margens. 

(Brasileiro Filho, 2011). 
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 Subsequentemente a coagulação ocorre à inflamação que dependerá de 

inúmeros mediadores químicos e células inflamatórias como polimorfonucleares 

(PMN), macrófagos e linfócitos. Os PMN terão papel fundamental na fagocitose de 

bactérias e irão predominar no tecido por três a cinco dias. Os macrófagos ocupam 

papel de destaque na fase inflamatória devido a realização de intensa fagocitose em 

bactérias, desbrida corpos estranhos e direciona o tecido de granulação, essas células 

atuaram entre três e dez dias após o momento da lesão. Os linfócitos tendem a 

aparecer em aproximadamente sete dias, e são responsáveis pela produção de 

linfocinas que agem sobre os macrófagos de forma ainda não muito esclarecida 

(Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003).  

A migração de leucócitos para área da lesão se dá pelo estímulo de diferentes 

agentes quimiotáticos. Nas primeiras horas, a migração maciça de neutrófilos é 

estimulada por fibrinopeptídeos, sistema complemento e principalmente quimiocinas 

do grupo CXC (CXCL 2, CXCL 3, CXCL 6 e CXCL 8). Após 18 horas a produção de 

CC predomina (CCL 2, CCL 3, CCL 5, CCL 7 e CCL 8) atraindo monócitos e outras 

quimiocinas CXC (CXCL 9, CXCL 9 e CXCL 11) recrutam linfócitos, que 

predominaram no exsudato após 24 horas. Essas quimiocinas são produzidas por 

células conjuntivas, plaquetas e células endoteliais (Brasileiro Filho, 2011).  

Além das células inflamatórias e dos mediadores químicos, a fase inflamatória 

conta com o importante papel da fibronectina. Sintetizada a partir de fibroblastos, 

queratinócitos e células endoteliais, ela atua aderindo à fibrina, ao colágeno e a outros 

tipos celulares, atuando como substância adesiva para consolidar o coágulo de fibrina, 

as células e os componentes de matriz. Além de formar essa base para a matriz 

extracelular, tem propriedades quimiotáticas e promove a opsonização e fagocitose de 

corpos estranhos e bactérias (Velnar, Bailey e Smrkolj 2009; Dryden, Shoemaker e 

Kim 2013).  

A fase seguinte é a proliferativa que tem por objetivo a formação do tecido de 

granulação, sendo subdividida em três subfases. A primeira subfase é a 

reepitelização, sendo marcada pelo início do tecido de granulação logo após a 

fagocitose do coágulo promovida pelos fagócitos. Nesse momento ocorre a migração 

de queratinócitos das bordas e anexos remanescentes que também dependerá da 

liberação de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento. Os queratinócitos tem 

sua proliferação estimulada pela CXCL 8, que deslocam-se e prendem-se a matriz 
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provisória de fibrina, permitindo assim a posterior síntese da membrana basal. A 

segunda subfase da proliferação é a fibroplasia, onde há proliferação de fibroblastos e 

produção de colágeno, elastina e outras proteínas. (Oliveira, 2010; Young e McNaught 

2011). Fatores de crescimento como FGF-a, FGF-b, TGFβ e PDGF são sintetizados 

na matriz extracelular e atuam na proliferação dos fibroblastos e na síntese de 

componentes da matriz. Os fibroblastos, agora em maior número, depositam 

componentes da matriz, que inicialmente terá uma consistência mais fluida composta 

principalmente por poliglicanos (ácido hialurônico) e colágeno tipo III (fibras finas), que 

permitirá uma migração facilitada das células, além de fornecer um ambiente propício 

para sua sobrevivência e proliferação (Brasileiro Filho, 2011). 

 A angiogênese é a terceira subfase da fase inflamatória sendo marcada pela 

formação de novos vasos sanguíneos que darão suporte a formação da nova matriz e 

ocorre paralelamente a fibroplasia. A partir do endotélio das margens da ferida, ocorre 

o surgimento de capilares sanguíneos estimulados por fatores de crescimento (VEGF, 

FGF e PDGF) e a citocina TNF-α. Esses sinalizadores induzem a proliferação das 

células endoteliais que produzirão metaloproteases (enzimas digestivas que atuaram 

na membrana basal) e deslocam-se atraídos pelo efeito quimiotático de produtos de 

degradação da matriz, pelo VEGF e pelas quimiocinas CXCL 1,2,7,12 e CCL 2. Devido 

à proteólise de um precursor do plasminogênio existentes na membrana das células 

endoteliais e de fibroblastos, é gerado o PRGF (plasminogen related growth fator) que 

possui importante ação mitogênica e induz o fenótipo de motilidade celular. A 

migração dessas células em direção ao coágulo permitirá a formação de brotos 

celulares e partir da síntese da membrana basal pelas células endoteliais, o broto se 

organiza formando a luz do novo capilar, em comunicação com o capilar de origem 

(Dryden, Shoemaker e Kim, 2013). 

 Essa rede de capilares recém-formados acompanha a nova matriz que esta 

sendo formada por fibroblastos, originando um tecido conjuntivo bem vascularizado. 

Esse novo tecido conjuntivo associado a leucócitos, fibras de colágeno tipo III, ácido 

hialurônico e quantidade moderada de proteoglicanas receberá o nome de tecido de 

granulação. Macroscopicamente esse tecido terá coloração rósea, aspecto granuloso 

e edemaciado, devido ao endotélio capilar não apresentar estrutura juncionais 

completas e permitir a passagem de líquidos para o interstício (Dryden, Shoemaker e 

Kim, 2013). Logo após a angiogênese inicia-se a fase de contração a partir do 

movimento centrípeto das bordas da ferida realizada pelos miofibroblastos que 
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proporcionarão uma redução diária da área da ferida entre 0,60 e 0,75 mm 

(Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003).  

A última fase da cicatrização é a de maturação ou remodelação, sendo 

marcada pela substituição do colágeno tipo 3 pelo tipo 1, absorção de água e 

diminuição dos vasos sanguíneos. Essa fase é marcada por um aumento da 

quantidade de colágeno, que após duas semanas passam a predominar na matriz 

extracelular. De forma concomitante começa haver uma redução da síntese de 

glicosaminoglicanos, em especial do ácido hialurônico. O colágeno que predomina 

nesse momento é o tipo I, que possui fibras mais grosseiras e compactas, 

comprimindo os capilares e reduzindo seu número. Por meio da apoptose, as células 

fagocitária desaparecem gradativamente e o tecido de granulação previamente 

formado da espaço a um tecido conjuntivo mais denso e menos vascularizado, situado 

logo abaixo da epiderme já regenerada (Brasileiro Filho, 2011).  

Mesmo na fase de remodelação a colagenólise pode ser evidenciada, com 

importante renovação de colágeno e progressivo aumento das ligações transversais 

entre as suas moléculas que conferem uma maior rigidez e estabilidade ao tecido. Os 

miofibroblastos presentes atuam na síntese de actina tornando-se contráteis, 

possibilitando sua atuação na contração da cicatriz o que tem papel fundamental na 

aproximação das bordas da ferida. A transformação de fibroblastos em  

miofibroblastos em feridas por segunda intenção é um fenômeno muito mais intenso e 

evidenciável se comparada às de primeira intenção devido a maior aérea a ser 

retraída. Nesses casos a retração é tão pronunciada que pode, após alguns meses, 

reduzir a superfície da cicatriz em até 90% da dimensão inicial (Dryden, Shoemaker e 

Kim, 2013) O tempo de duração dessa fase dependerá da natureza da ferida e 

quantidade do tecido lesado, podendo findar-se em meses ou se estender por até dois 

anos (Wild et al 2010) 

Existem ainda fatores locais que podem desacelerar ou até impedir a 

cicatrização como o déficit do suporte nutricional, baixa oxigenação tecidual, infecção, 

necrose, baixa umidade, extensão da ferida, idade do paciente e imunossupressão. 

Alterações no processo cicatricial podem desencadear situações de deficiência do 

tecido regenerativo, formação excessiva desse tecido (cicatriz hipertrófica e quelóide) 

e formação de contraturas (Young e McNaught 2011). 
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A cicatrização pode ocorrer ainda por primeira ou segunda intenção a depender 

da gravidade da lesão.  A de primeira intenção ocorre por aproximação das bordas da 

ferida, utilizando menor quantidade de colágeno, e assim, reduzindo o tempo de 

recuperação. As lesões por queimaduras ocasionam importante perda cutânea, o que 

dificulta ou mesmo impossibilita a aproximação das bordas, dando origem a um 

processo de cicatrização por segunda intenção. As feridas ocasionadas por 

queimaduras exigem maior manutenção da perfusão tissular e preservação dos 

tecidos viáveis como limpeza constante, conservação da umidade, prevenção de 

infecções e proteção contra novos traumas. Manter ainda a mobilidade e 

funcionamento da área afetada é de suma importância para que ocorra uma 

cicatrização em tempo oportuno (Sergent et al 2012; Nusbaum et al 2012) 

A cicatrização das queimaduras é mais lenta, com maior risco de infecção, 

produzindo retração cicatricial, cicatrizes extensas e alto custo de tratamento (Nawaz e 

Bentley 2011). São sempre consideradas como contaminadas por estarem expostas a 

sujidades do local de ocorrência da injúria, devido à colonização imediata por 

microrganismos e pela rápida proliferação desses em consequência à grande 

quantidade de fontes de carbono encontradas no tecido desvitalizado (Drinka, Bonham 

e Crnich 2012). Sendo assim, faz-se necessário a aplicação de técnicas meticulosas e 

constantes de limpeza das feridas, desbridamento de tecidos não viáveis e demais 

condições que propiciem um ambiente ideal para a reparação tecidual (Nusbaum et al 

2012; Shvyrkov e Yanushevich 2013) 

2.3 Tratamentos das queimaduras  

2.3.1 Desbridamento 

 No que concerne ao tratamento de feridas, existem algumas concepções que 

são consenso atualmente como à necessidade de desbridamento, remoção do 

exsudato e controle do crescimento microbiano. Esses procedimentos têm como 

objetivo a restauração do ambiente natural da ferida, seja aguda ou crônica, para que 

essa possa desenvolver naturalmente o processo cicatricial (Beitz, 2012). 

Alguns fatores tendem a dificultar o processo de cicatrização, sobretudo à re-

epitelização tais como hiperproliferação da borda da ferida, níveis elevados de 

citocinas pró-inflamatórias e metaloproteases de matriz, baixa atividade de fatores de 

crescimento e células senescentes. A presença desse tecido desvitalizado no leito da 
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ferida além de estar associado ao retardo da cicatrização proporciona um ambiente 

fértil para a proliferação de microrganismos (Shvyrkov e Yanushevich 2013).   

Estudos têm sugerido que a colonização de feridas com carga microbiana a 

partir de 105 UFC/g de tecido prejudica o curso do processo de cicatrização, mesmo 

quando não há sinais evidentes de infecção. Elementos que podem contribuir para o 

efeito deletério microbiano sobre feridas, principalmente crônicas, são fatores de 

virulência, sinergismo polimicrobiano, e formação de biofilmes. Esses últimos são 

caracterizados por comunidades de microrganismos embutidos em uma matriz que 

passam a produzir substâncias poliméricas extracelulares que facilitam a adesão de 

novas células microbianas, permitindo o crescimento e renovação do biofilme 

(Nusbaum et al., 2012).  

Esses biofilmes microbianos são encontrados em cerca de 60% a 80% das 

feridas crônicas e tem representado um desafio ímpar para os clínicos devido a sua 

persistência, indefinição do agente etiológico em culturas diagnósticas e sua 

importante resistência a terapia antimicrobiana convencional. Em estudos com suínos, 

foi determinado que uma vez formado o biofilme nas feridas, sua erradicação torna-se 

muito mais difícil do que a colonização microbiana comum (Davis et al., 2008). 

Essa situação adversa causada pela colonização microbiana vem reforçando a 

importância do desbridamento no tratamento de feridas crônicas. A remoção de 

agentes físicos, moleculares, microbiológicos e de tecidos desvitalizados tem facilitado 

não somente a cicatrização de forma endógena como também, tem possibilitado a 

aplicação de uma variedade de modalidades terapêuticas (Nusbaum et al., 2012). 

Os desbridamentos podem possuir princípios diversificados podendo ser 

classificados como autolíticos, cirúrgicos, enzimáticos, mecânicos e biológicos. O 

autolítico baseia-se na lise natural da necrose por intermédio de leucócitos e enzimas 

digestivas que atuam durante a fase inflamatória, sendo hidrogéis e hidrocolóides 

exemplo de produtos comercializados que possuem esse tipo de atividade. O 

desbridamento cirúrgico pode ser classificado em fascial, tangencial ou profundo e sua 

aplicação dependerá da extensão da área de necrose e do tipo de remoção 

necessária. Esse tipo de desbridamento requer anestesia e ambiente cirúrgico. O 

desbridamento precoce de lesões de espessura total, seguido de enxerto e o 

concomitante progresso científico, que permitiu a realização de procedimentos 
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extensos, possibilitaram o grande avanço no tratamento das queimaduras (Rosenberg 

et al., 2012; Nusbaum et al., 2012). 

O desbridamento do tipo enzimático baseia-se na utilização de enzimas 

exógenas seletivas. Essas enzimas podem ser de origem animal, como a fibrolisina 

que é obtida a partir do plasma bovino, ou vegetal a exemplo da papaína que tem sido 

utilizada no Brasil e na África. O desbridamento mecânico é realizado através da 

fricção de gazes, compressas ou esponjas, na superfície das feridas, sendo auxiliadas 

por um jato de água pressurizado ou por hidroterapia. Esse tipo de desbridamento 

possui baixa seletividade, ocasionando muitas vezes danos no tecido viável. O 

desbridamento de cunho biológico é realizado através da utilização de larvas de 

mosca da espécie Lucilia sericata, cuja ovos são utilizados após processo de 

esterilização (Langer et al., 2012; Rosenberg et al., 2012; Nusbaum et al., 2012).  

2.3.2. Soluções antissépticas 

Devido à impossibilidade de “esterilizar” uma ferida, há poucas evidências da 

efetividade de agentes antissépticos para limpeza de lesões ocasionadas por 

queimaduras. A presença de material orgânico como sangue e tecidos necróticos, 

reduz significativamente a efetividade dos antissépticos (Rossi et. al., 2010; Hübner et 

al., 2011). 

Em geral, devido a sua natureza química, os antissépticos atuam quebrando as 

ligações existentes entre os corpos estranhos na superfície das feridas. A força da sua 

reatividade química é proporcional a sua capacidade de limpeza e toxicidade celular. A 

indicação da utilização de antissépticos para redução da carga microbiana, sempre 

deve ser avaliada levando em consideração seu efeito citotóxico, sendo reservado em 

casos de lesão com poucos tecidos viáveis, ou quando o risco de infecção supera o 

objetivo inicial de promoção do reparo tecidual (Atiyeh, Dibo e  Hayek 2009; Rossi et. 

al., 2010). 

Pesquisas utilizando roedores constataram que o polivinil pirrolidona iodo 

(PVP-I) na concentração de 0,05% não causa danos aos fibroblastos, contudo, 

provoca diminuição da força tensil, o que resulta no atraso da epitelização. Entretanto 

na concentração de 10%, como utilizada na prática clínica, demonstraram 100% de 

citotoxidade (Greenhalgh et. al., 2009). Estudos controlados sobre cicatrização que 

utilizaram PVP-I a 1%, não demonstraram diferenças significativas quanto a média do 
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tempo de cicatrização para feridas tratadas e não tratadas por esse agente, embora 

não haja evidências de que esse produto possa ajudar na cicatrização. Outros estudos 

in vivo, apesar de não comprovar toxicidade do PVP-I, também não demonstraram 

evidências suficientes sobre sua efetividade no tratamento de feridas. Diante disso a 

Food and Drug Administration (FDA), aprovou o uso do PVP-I a 1% para tratamento a 

curto prazo (1 semana) de feridas consideradas superficiais (Vermeulen, Westerbos e 

Ubbink 2010). 

O peróxido de hidrogênio é outra opção de agente anti-séptico comumente  

utilizado para ferimentos na pele. Seu mecanismo de ação frente ao controle 

microbiano pode ocorrer por dois modos distintos: rapidamente causando danos com 

ação direta no DNA por meio de radicais hidroxila altamente reagentes, ou mais 

lentamente inativando algumas enzimas essensiais ao metabolismo microbiano. 

Possui efetividade discutida e demonstrou ineficiência em um estudo prospectivo de 

apendicectomia em humanos que constatou não haver diferenças entre os grupos 

tratados e não tratados com o peróxido de hidrogênio. Quanto a sua ação citotóxica, 

foi determinado que esse anti-séptico induz a morte dos queratinócitos, além inibir  sua 

migração (Lio e Kaye, 2011). 

 Outro agente antisséptico utilizado na descontaminação de feridas é o 

hipoclorito de sódio 0,5%, devido a sua capacidade de dissolver tecido necrótico e sua 

conhecida atividade bactericida. Porém, esse produto possui citotoxidade comprovada, 

mesmo em baixas concentrações, o que foi evidenciado pelo atraso do reparo em 

experimentos que utilizaram essa substância (Coetzee et al., 2012).  

A solução de gluconato de clorexidina na concentração de 0,05% demonstrou 

importante atividade antibacteriana em microrganismos Gram-positivo e Gram-

negativo. Essa solução possui citotoxidade bem conhecida para uma grande 

variedade de células, sobretudo, as do sistema imune. Avaliando a citotoxidade 

induzida da clorexidina em macrófagos de ratos, foi observado uma relação de 

dependência entre concentração e tempo de exposição quanto ao potencial citotóxico, 

chamando atenção para um efeito citotóxico em soluções de clorexidina com 

concentração 100 vezes menor do que a utilizada na prática clínica. (Aruga et al., 

2012) 
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Outra substância que possui larga utilização em feridas causadas por 

queimaduras é a prata. Esse composto vem sendo utilizado para fins medicinais desde 

os tempos remotos quando civilizações antigas, a exemplos dos gregos, usavam 

moedas de prata para desinfecção. Sua utilização foi sendo ampliada ao longo do 

tempo sendo empregada no século 19 no tratamento de epilepsia, doenças venéreas 

e úlceras cutâneas de membros inferiores. No final do século 20, o nitrato de prata a 

1% começou a ser utilizado como colírio em recém-nascidos para prevenção de 

infecções oculares no pós-parto, sendo mais especificamente em 1968, desenvolvido 

um creme a base de sulfadiazina de prata (SP) para tratar queimaduras (Huang et al., 

2007).  

O importante papel exercido pela SP no processo cicatricial de queimaduras 

deve-se ao fato da sua atividade antimicrobiana, o que vem a reduzir a incidência de 

infecções. Essa atividade biológica da SP está relacionada ao deslocamento de íons 

hidrogênio das pontes de nitrogênio - hidrogênio da hélice do DNA bacteriano. A 

substituição do hidrogênio pela prata, que possui maior afinidade de ligação com o 

nitrogênio das bases pirimídicas, estabelece um padrão de ligação incompatível com a 

replicação do celular bacteriana. Dessa forma a ação da SP se dá primeiramente a 

nível da membrana  e parede celular microbiana, promovendo o seu  enfraquecimento, 

o que possibilita a entrada da SP na célula bacteriana, para que de forma secundária 

ela possa agir no DNA (Atiyeh, Dibo e  Hayek 2009). 

A SP a 1% é um dos agentes tópicos mais utilizados no tratamento de 

queimaduras, sendo recomendada para lesões de segundo e terceiro graus, devido a 

sua facilidade de aplicação e atividade biológica supracitada. Contudo, alguns efeitos 

colaterais foram descritos como discreta leucopenia após alguns dias de uso e 

episódios de hipersensibilidade. Há evidencias na literatura sobre sua toxicidade para 

o crescimento de queratinócitos e fibroblastos. Em estudo realizado com cultura de 

queratinócitos foi observado toxicidade da SP na concentração de 0,3%, que é três 

vezes inferior àquela utilizada na prática médica (1%) (Atiyeh, Dibo e  Hayek 2009). 

Mesmo com a efetividade discutida quanto ao uso dos agentes anti-sépticos na 

descontaminação da ferida, torna-se evidente que esse processo é importante para 

diminuição do tecido necrótico no leito da lesão o que gera maior eficiência no reparo 

tecidual (Lio e Kaye, 2011). Acredita-se que a redução da carga microbiana esta mais 
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associada a um desbridamento efetivo do que ao uso de alguns anti-sépticos 

(Nusbaum et al., 2012).  

2.3.3 Coberturas ou curativos dérmicos  

Além dos agentes químicos e o desbridamento, outro artifício importante da 

terapia tópica de feridas é a utilização de coberturas oclusivas que podem ser 

classificadas como primárias devido a permanecerem em contato direto com a lesão, e 

secundárias quando ficam sobre a cobertura primária a exemplo de gaze e algodão 

(Walter et al., 2012). 

A conduta terapêutica empregada no tratamento de queimaduras tem se 

mostrado bem diversificada, associando muitas vezes agentes tópicos como água 

gelada anti-sépticos, antibiótico e curativos. Existe uma constante busca por produtos 

que possuam a capacidade de favorecer a cicatrização de feridas cutâneas de forma 

mais eficiente que os tratamentos atualmente empregados, destacando-se nesse 

contexto os substitutos temporários de pele (Walter et al., 2012). 

Os substitutos temporários de pele podem atuar como cobertura oclusiva 

primária sendo eficientes no tratamento de queimaduras superficiais recentes e 

também na cobertura da lesão enquanto aguarda-se o enxerto definitivo, funcionando 

como curativos. Devem ser substituídos em intervalos regulares de tempo ou mantidos 

até a cicatrização ou enxerto, caso a aderência seja boa ou não haja infecção 

(Rahmanian-Schwarz et al., 2012). 

Alguns desses curativos são considerados como biológicos por conterem 

componentes de origem animal como colágeno, peptídeos e proteínas de matriz extra-

celular, sendo que as pesquisas indicam resultados positivos para cicatrização de 

feridas. Esses curativos ocupam a superfície da área lesionada, minimizando o espaço 

para colonização de bactérias pertencentes à microbiota e atuam como substituto 

temporário da pele (Agarwal et al., 2012).  

Esse tipo de curativo fornece arcabouço para migração e proliferação celular e 

servem como uma barreira mecânica à proliferação de bactérias exógenas, além de 

diminuir a dor devido minimizar os estímulos nervosos locais. No entanto, mesmo 

apresentando baixos níveis de colonização bacteriana exógena, os curativos 

biológicos aplicados em feridas de pacientes acamados frequentemente infeccionam. 
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Esse fato resulta em taxa elevadas de perda do curativo (~20%), o que restringe seu 

uso a um número reduzido de indicações clínicas (Giannelli et al., 2008 ; Faria et al., 

2009).  

A utilização de agentes antimicrobianos de largo espectro incorporados aos 

curativos biológicos a exemplo da clorexidina, tem sido estudada e vem demonstrando 

uma importante ferramenta no controle microbiológico, contudo, a conhecida 

toxicidade desse anti-séptico deve ser considerada, o que tem restringido a sua 

aplicação somente em casos de utilização a curto prazo (Agarwal et al., 2012).  

Os curativos de origem biológica podem ser utilizados desde queimaduras mais 

extensas as de menor dimensão, contudo, devido seu alto custo e o tamanho reduzido 

das peças, acaba sendo empregado somente em lesões agudas de menor extensão, 

ou em situações de preservação do leito da ferida antes do recebimento do 

autotransplante (Vloemans et al., , 2002). A curta vida de prateleira desses produtos 

torna-se uma desvantagem para a sua utilização rotineira e atenta para a necessidade 

do desenvolvimento de produtos que possuam maior estabilidade de armazenamento, 

menor custo e atividade biológica satisfatória, a exemplo dos curativos sintéticos 

(Junkins-Hopkins 2011; Kowalske 2011).  

Existe uma gama de produtos sintéticos comercializados que são utilizados 

como curativos para o tratamento de feridas. Dentre eles, alginatos, espumas 

hidrocelulares, hidrogéis, ácidos graxos, curativos impregnados com prata, entre 

outros. Um dos produtos muito utilizados na atualidade são as membranas à base de 

hidrogéis (actisorb®, DuoDERM®, hyalogran®). Esses curativos têm como objetivo a 

oclusão da área lesada, servindo como uma barreira mecânica para instalação de 

microrganismos exógenos e proteção contra raios ultravioletas. Permitem ainda a 

conservação da temperatura local e mantém o ambiente úmido sendo propício para o 

processo de cicatrização (Bolgiani e Serra 2010; Fioranti-Junior 2012).  

Alguns curativos a base de prata também tem grande funcionalidade no 

processo de cicatrização de queimaduras e costumam ser utilizados em rotinas 

médicas.  O principal motivo da utilização desses curativos está relacionado à sua 

forte ação antimicrobiana de amplo espectro, antisséptica e anti-inflamatória. 

(Moiemen et al., 2011; Fioranti-Junior 2012). A utilização desses curativos em 

protocolos médicos vem crescendo expressivamente, sobretudo, pelo incremento 

trazido pela nanotecnologia que minimizou alguns inconvenientes da utilização da 
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prata em feridas como a Algiria, e potencializou sua ação biológica nos tecidos devido 

a maior capacidade de penetração das NPAg  (Huang et. al., 2007; Moiemen et al., 

2011). 

2.4. A nanotecnologia e a utilização da prata  

As pesquisas no campo da nanotecnologia cresceram vertiginosamente na 

última década e altualmente existem diversas empresas especializadas na produção 

de compostos nanométricos com potenciais de aplicação na área médica (terapêutica 

e diagnóstica), produção de energia, computação molecular e materiais estruturais. 

Em 2008 foi investido mais de $15 bilhões em nanotecnologia, empregando mais de 

400 mil pessoas em todo o mundo. Exitem projeções que em 2020 a nanotecnologia 

terá um impacto na economia mundial próxima a $ 3 trilhões exigindo pelo menos 6 

milhões de trabalhadores nessa área (Duncan, 2011). 

A interdisciplinaridade marca as pesquisas que envolvem a nanotecnologia 

devido haver integração entre química, engenharia, biologia e medicina. Várias 

aplicações nanotecnológicas úteis foram identificadas a exemplo da biologia do 

câncer, que possibilitou o desenvolvimento de tecnologias para a detecção precoce 

utilizando biomarcadores e abordagens terapêuticas que seriam impossíveis serem 

alcançadas utilizando a tecnologia de convencional (Larui et al., 2013). A 

nanotecnologia envolve a caracterização, a fabricação e/ou manipulação de materias 

que tenha dimensões reduzidas a nanoescala (ou compenentes que possuam essa 

dimensão) que pode vaiar entre 1 e 100 nm. Quando as partículas são reduzidas a 

nanopartículas, suas propriedades físicas e químicas são modificadas diferindo do 

mesmo composto em macroescala (Duncan, 2011). 

Esses nanocompostos geralmente são caracterizados de acordo com seu 

tamanho, forma, área de superfície e distribuição. Essas caracteristicas tem importante 

influência na aplicação das nanopartículas, sendo comomumemte determinadas por 

técnicas como espectrofotometria UV-visível, espalhamento de luz dinâmico (DLS), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM), espectroscopia de absorção no infravermelho, difração de raios X utilizando 

método de pó (XRD) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) (Feldheimand 

Foss, 2002;Sepeur, 2008; Shahverdi et al., 2011).   
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A espectroscopia UV-visível é uma técnica comumente utilizada para caracterizar 

nanopartículas metálicas quanto a seu tamanho (2 a 100 nm) através de 

comprimentos de onde que podem variar entre 300-800 nm, sendo as faixas entre 

400-450 nm e 500-550 nm utilizadas para caracterizar NPAg e ouro, respectivamente. 

A dispersão dinâmica de luz tem como finalidade a determinação da carga de 

superfície e tamanho das partículas em suspensão em meio líquido. A microscopia 

eletrônica é um método usual para caracterização morfológica de nanopartículas e 

podem ser realizadas por duas metodologias: transmissão ou varredura, sendo que a 

de transmissão possui uma resolução 1.000 vezes maior em comparação com a de 

varredura. FTIR baseia-se na detecção de grupos funcionais orgânicos (hidroxilas, 

carbonilas, etc) de superfície para determinar a natureza química do nanocomposto. 

DRX é utilizada para a identificação e caracterização da estrutura cristalina das 

nanopartículas, por intermédio de Raios X que penetram no nanomaterial e o tipo de 

difração obtida é comparada com padrões já estabelecidos a fim de obter a informação 

estrutural do nanocomposto. A composição elementar de nanopartículas de metal 

geralmente é estabelecida usando espectroscopia por dispersão de energia (EDS) 

(Mittal,Chisti e Banerjee, 2013). 

A utilização de sais de prata tem atraído muito interesse devido as suas 

aplicações antibacterianas e medicinais. Seu potencial antimicrobiano tem se 

mostrado mais eficiente quando comparado a outros metais como mercúrio, cobre, 

chumbo, crômio e estanho. O aparecimento de bactérias multirresistentes aos 

antibióticos, resultou em uma nova era para o renascimento da busca dessa ação 

biológica em metais, sobretudo a prata (Mijnendonckx et al., 2013). 

Como resultado desse fato, o desenvolvimento de produtos tópicos a base de 

prata vem aumentando e atualmente são comercializados pomadas, géis, ataduras, 

entre outros. Os materiais impregnados com esse metal exibem baixa resistência à 

lavagem, o que resulta em uma dificuldade de manutenção dos níveis de liberação 

desse íon e consequentemente um tempo de vida curto de atividade microbiana, além 

da sua já conhecida atividade citotóxica (Rai, Yadav, Gade, 2009).  Outro 

inconveniente da utilização da prata em sua formulação tradicional (nitrato de prata ou 

sulfadiazina de prata) é a ligação que os íons prata fazem com alguns componentes 

teciduais da ferida, reduzindo assim a sua atuação nas células microbianas e 

consequentemente a sua atividade biológica nesse sentido (Huang et al., 2007). 
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Algumas complicações decorrentes da absorção de prata foram descritas na literatura. 

A mais comum é a agiria que modifica a coloração da pele, unhas e mucosas para 

azul-acinzentado podendo ser de forma permanente (Moiemen et al., 2011). 

 

Diante desses inconvenientes, os materiais que utilizam nanoestruturas de 

prata ganharam especial atenção para controlar infecções. A utilização da prata em 

escala reduzida a nanopartículas tem demonstrado resultados promissores devido ao 

aumento da sua superficie de contato com as lesões (Beer, et. al, 2012). A principal 

vantagem da utilização das NPAg deve-se ao fato de que mesmo em concentrações 

nanomolares, mostram-se mais eficazes do que em concetrações micromolares e 

também devido a não demonstrarem ação tóxica sobre células humanas (Parveen, 

Misra, Sahoo, 2012).  

 

A obtenção de NPAg geralmente está associada a utilização desse metal em 

conjunto com compostos nanoporosos, o que promove a diminuição da sua tendência 

de agregação e permite a liberação controlada desse metal (Yang, et. al,  2012). 

Moiemen et al. (2011) pesquisaram a absorção de um produto a base de NPAg por 

intermédio dos seus níveis séricos, a partir da quantidade de prata encontrada no 

sangue de paciente tratados e observaram que o pico máximo foi no nono dia de 

tratamento com resultado médio de 200,3 µg/L (referência 50,0 à 483 µg/L), enquanto 

que pacientes tratados com SP demonstraram níveis séricos quase duas vezes 

superiores (440 µg/L).  

 

A eficácia desses nanocompósitos na área médica vem sendo confirmada de 

forma preventiva através da diminuição da contaminação microbiana em materiais 

impregnados com NPAg como cateteres e próteses, e curativa, devido a capacidade 

de reduzir infecções bacterianas associadas a feridas de queimaduras (Martinez-

Gutierrez, et. al 2010). Alguns curativos impregnados com prata vêm demonstrando 

99% de eficiência no sentido de remover patógenos. Muitos produtos comerciais, 

como ActicoatTM, Bactigrass®, Fucidin® (Ülkür, Oncul, Karagoz, Yeniz & C ¸ eliköz 

2005), SilvaSorb® (AcryMed / Medline, Mundelein, IL, EUA), Aquacel Ag (ConvaTec, 

Skillman, NJ, EUA), Silvercell® (Johnson & Johnson tratamento de feridas, Somerville, 

NJ, EUA), PolyMem® Silver (Ferris Fármacos, Burr Ridge, Illinois, EUA), Acticoat® 

(Smith & Nephew, London, United Kingdom) e Silverlon® (ArgentumMedical, 

Lakemont, Georgia) foram aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) ou 
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European Food Safety Authority (EFSA) para  serem utilizados como curativos e 

aplicações antibacterianas (Boonkaew et al., 2013; Labouta e Schneider 2013). 

 

 A busca por um maior refinamento na obtenção de NPAg, sobretudo no que 

concerne a eliminação da toxicidade nesse processo tem sido alvo de estudos. A 

síntese de NPAg realizada por redução química (hidrato de hidrazina, boro-hidreto de 

sódio, DMF, etileno-glicol, etc), muitas vezes envolvem absorção de produtos químicos 

nas superfícies das nanopartículas, agregando toxicidade ao produto. Além disso, na 

redução química existe uma tendência das NPAg se aglomerarem, perdendo assim as 

propriedades peculiares associadas a nano escala. Por conseguinte, as 

nanopartículas obtidas pelo processo químico necessitam de estabilização através de 

redução de íons de prata na presença de tensoativos, polímeros e hidrogéis (Vimala et 

al., 2010; Mijnendonckx et al., 2013). 

 

A “nanotecnologia verde” vem despertando elevado interesse dos 

pesquisadores e do setor industrial. Esta terminologia abrange inúmeras aplicações a 

partir de um processo de nanotecnologia ecológico onde se reduz as substâncias de 

síntese proporcionando processos com resíduo zero. Com a crescente demanda da 

síntese de nanopartículas “verdes” surge a necessidade de estudo de novas rotas de 

síntese (Schimidt, 2007).  

 

Dentre as metodologias consideradas “verdes” para obtenção de 

nanopartículas as que utilizam bactérias ocupam lugar de destaque. Uma das razões 

para a utilização de bactérias na síntese de nanopartículas é a sua relativa facilidade 

de manipulação.  Essa habilidade bacteriana foi determinada primeiramente em uma 

estirpe de Pseudomonas stutzeri (Ag259) encontrada em uma mina de prata que se 

mostrou resistente à ação desse metal.  A investigação do fato observou NPAg 

variando entre 35-46 nm acumuladas dentro do espaço periplasmático desse micro-

organimos. Em estudo realizado com essa bactéria, foi observado que quando 

colocada em solução aquosa concentrada (50 mM), foram formadas partículas de 

maior tamanho (200 nm). Essas diferenças de tamanho entre as nanopartículas 

obtidas foram atribuídas ao crescimento celular e as condições de incubação do metal 

(Thakkar,Mhatre e Parikh, 2010).  
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O mecanismo de síntese de NPAg por bactérias ainda não é bem elucidado 

sendo fonte de investigação, a exemplo de uma pesquisa que utilizou estirpes de 

Morganella sp.  RP-42 resistentes a prata isoladas do intestino de insetos. Nessa 

pesquisa foi possível observar que quando esse microrganismo foi exposto ao nitrato 

de prata (AgNO3) produziu NPAg cristalina extracelular com tamanho de  20 ± 5 nm. 

Na análise molecular dessa síntese foram identificados três genes homólogos (silE, 

Silp e Sils) que conferiam resistente à Morganella sp. à prata,  sendo determinado 

posteriormente, que o gene silE mostrou ser o responsável por codificar uma proteína 

de ligação com a prata encontrada prioritariamente no espaço periplasmático. Este é 

um dos poucos relatos que elucidam de resistência a prata em bactérias através de 

evidências moleculares, o que pode estar associado ao mecanismo de síntese das 

NPAg (Thakkar,Mhatre e Parikh, 2010).  

 

Alguns fungos também tem-se mostrado potenciais produtores de 

nanopartículas a exemplo do Verticilium sp, Fusarium oxysporum, e o 

Thermomonospora sp. (Thakka, Mhatre, Parikh, 2010).  Em pesquisa pioneira com 

fungos para síntese de NPAg, utilizando Fusarium culmorum foi possível obter essa 

nanopartícula incorporada/estabilizada no polímero proteico sintetizado por esse 

microrganismo (Ingle et. al., 2009). O desenvolvimento NPAg associados a polímeros 

produzidos por microrganismo tem demonstrado importantes vantagens, sobretudo por 

serem solúveis em água, descartando a necessidade de aplicação do processo de 

estabilização, bem como, ausência de toxicicade das NPAg incorporada a polímeros 

(Li et al., 2011). Diante disso, diversos polímeros tem sido empregado no preparo de 

nanocompósitos de prata a exemplo da quitosana (Vimala et al., 2010), poliéster/argila 

(Konwar, Karak e Mandal, 2010),  polímero / brometo (Sambhy et al., 2006), polivinil 

(Rhim et al., 2006), polimetacrilato de metila (Kong e Jang, 2008) e celulose ( Li et al., 

2011; Dong et al., 2013). 

2.5. Goma Xantana   

A Xanthomonas sp. é uma bactéria fitopatogênica que sintetiza um polímero 

denominado goma xantana (GX) , um polissacarídeo de cadeia longa solúvel em água. 

Esse composto possui larga aceitação comercial por possuir importantes propriedades 

reológicas como, elevada viscosidade, baixa tensão de cisalhamento e estabilidade 

em diferentes faixas de temperatura e pH (Altay e  Gunasekaran 2012). Com uma 

produção anual de 86.000 toneladas para atender diversos setores, possui projeção 
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de vendas para 2015 superiores a 400 milhões de dólares, podendo seu preço por 

quilo, dependendo da variação cambial, variar entre 4,5 a 6,5 dólares (Vorholter et al.,  

2008; Silva 2012). 

 A GX é um polissacarídeo extracelular de alto peso molecular, que possui 

propriedades reológicas importantes, como a viscosidade, as quais têm levado a 

numerosas aplicações no setor industrial, especialmente pela indústria petroquímica, 

que a utiliza na área de prospecção de petróleo. Além disso, é empregada na indústria 

alimentícia como agente espessante, estabilizante ou gelificante em diversos produtos 

facilitando deste modo sua manipulação e armazenagem, obtendo-se produtos com 

qualidade superior aos que utilizam polissacarídeos de origem vegetal ou animal. Já 

na indústria farmacêutica, pode ser utilizada como estabilizante de cremes, emulsões 

e como base para diversos produtos, bem como veículo de liberação controlada de 

fármacos. (Silva, et. al, 2009; Li, et. al, 2011).  

Para uma eficiente produção de GX, a bactéria Xanthomonas sp. necessita de 

vários nutrientes, incluindo micronutrientes como sais de cálcio, potássio e 

macronutrientes fornecedores de carbono e nitrogênio. Glicose e sacarose são as 

fontes de carbono mais utilizadas (Luvielmo e Scamparini, 2009), entretanto, outras 

fontes alternativas estão sendo testadas, dentre elas: amido solúvel (Leela e Sharma, 

2000), maltose (Leela e Sharma, 2000), queijo (Silva et al.,2009), soro de leite (Nery et 

al., 2008), resíduo do suco de maçã (Druzian e Pagliarini, 2007), melaço de cana de 

açúcar (Sharan, Shikha e Darmwal, 2008),  glicerol (Reis et al., 2009). 

Recentemente foi desenvolvido uma técnica de produção de NPAg associadas 

a GX através de processo fermentativo realizado pela Xanthomonas sp na presença 

de nitrato de prata, resultando na redução de íons Ag+ e uma formação biológica de 

nanopartículas (Silva, 2012). Uma das vantagens dessa metodologia sobre as já 

descritas na literatura foi à produção de nanopartículas com diâmetro médio de 2,8 ± 

0,2 nm, menores do que as descritas por outros autores 15-20 nm, 20-30 nm, 5-15 nm, 

5-25 nm, 20-30 nm, 4-8 nm, 5-32 nm respectivamente (Chandran et al., 2006; 

Shahverdi et al., 2007; Parikh et al., 2008; Krishnaraj et al., 2010). 

 Outro fato importante foi a forma de biossíntese da NPAg. A literatura tem 

relatado a produção dessas nanopartículas utilizando biomassa de microrganismo ou 

um polímero com agitação de nitrato de prata por redução química, enquanto que esse 

método envolveu um processo fermentativo e as NPAg obtidas já são imobilizados em 
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uma matriz polimérica, durante a sua formação.  Esses fatos confere as NPAg obtidas 

nesse estudo um grande potencial biotecnológico, devido a associação das 

características do polímero xantana com ação antibacteriana e a prata (Silva, 2012). 
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3. OBJETIVOS 
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3.1 Geral 

- Realizar o desenvolvimento, caracterização e avaliação do potencial 

antimicrobiano e cicatrizante de membrana de bionanocompósito xantana:prata. 

3.2 Específicos 

- Obter bionanocompósito xantana:prata a partir de Xantomonas campestris pv 

campestris 629. 

- Elaborar membranas a partir de xantana e do bionaonocompósito 

xantana:prata.  

- Caracterizar as membranas quanto a espessura, propriedades mecânicas 

(tensão, deformação, módulo de Young) e perfil termoanalítico (DSC e TG/DTG). 

- Determinar a atividade antimicrobiana in vitro das membranas frente a 

Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

- Avaliar o reparo tecidual das queimaduras utilizando membranas em modelo 

animal suíno através de análise histomorfológica. 
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4. METODOLOGIA 
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4.1. Microrganismos 

 

Foram utilizadas linhagens de Xanthomonas campestris cedidas pelo 

Laboratório de Biomateriais (LBMat) do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. As 

linhagens foram reativadas e estocadas a 4ºC, utilizando meio YM (Yeast Malt) (gL-1): 

extrato de levedura 3,0; extrato de malte 3,0; peptona 5,0; glicose 10,0; agar 20,0. As 

placas contendo o microrganismo foram incubadas a 28ºC por 48 horas, após o 

crescimento foram mantidas a 4ºC, sendo reativadas a cada 20 dias. 

 

4.2. Produção NPAg estabilizadas com goma xantana 

 

Foi avaliada a produção NPAg estabilizadas com goma xantana utilizando 

sacarose. Para a obtenção do biopolímero foi utilizado meio de crescimento de células 

- YM padrão (Yeast-Malt), e meio de fermentação (Meio MP-I modificando a fonte de 

carbono). Meio MP-I (g.L-1): 0,2 MgSO4.7H2O; 5,0 KH2PO4; 0,006 H3BO3; 2,0 

(NH4)2SO4; 0,0024 FeCl3; 0,002 CaCl2.2H2O; 0,002 ZnSO4; e 50,0 Fonte de Carbono 

(Sacarose). O cultivo foi realizado em incubador agitador horizontal. A produção de 

células foi realizada em erlemmeyer de 125 mL contendo 28 mL de meio YM por 24 

horas sob 150 rpm a 28°C. Esse cultivo foi utilizado como inóculo (1011 UFC.mL-1) para 

a produção de biopolímero, ao final das 24 horas foi transferido para erlemmeyer de 

500 mL e adicionados 172 mL de meio MP-I contendo as diferentes fontes de 

carbonos a serem avaliadas por 96 horas sob 200 rpm de agitação, a 28°C. Para os 

experimentos contendo prata foi incorporado no meio AgNO3 na concentração de 1.10-

3 Mol.L-1, o experimento foi conduzido no escuro e nas mesmas condições dos 

experimentos para produção de goma xantana sem prata. Posteriormente, a goma foi 

recuperada e caracterizada.  

 

4.3. Recuperação da goma 

 

Após a fermentação o caldo foi centrifugado a 8,000 x g por 30 minutos para a 

sedimentação das células. As células foram secas para cálculo do peso seco. O 

polissacarídeo foi recuperado do sobrenadante com a adição de etanol 95% (3:1). O 

polímero recuperado foi seco, dializado por 48h contra água milli-q, pesado e 

armazenado em frasco vedado para posteriores análises (Ashtaputre e Shah, 1995).    
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4.4. Preparo da membrana de biocompósito xantana:prata 

 

As membranas foram produzidas após solubilização do material plastificante 

(glicerol- 0, 375 g) em um solvente (água destilada-200 mL) em conjunto com os 

polímeros, goma xantana industrial (1,0 g) e goma xantana impregnada com prata (0,5 

g), até haver formação de uma solução filmogênica. Essa mistura foi submetido à 

agitação constante através de agitador magnético (Fisatom) durante uma hora em 

temperatura de 60°C. As bolhas formadas durante o processo de agitação, foram 

eliminadas através sonicador (Branson 1510) durante 5 minutos, retornando ao 

agitador magnético por 12 horas em temperatura ambiente. Após as bolhas serem 

elimidadas, 40 mL da solução foi distribuída em placas de petri para posterior 

secagem por um período de 24 horas em estufa (TE-394-3 Tecnal) a 37°C. O mesmo 

procedimento foi aplicado para confecção das membranas inertes compostas por GX. 

 

 

4.5. Análise Térmica 

As curvas de Calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram obtidas na faixa 

de temperatura entre 25 e 550oC, utilizando-se célula calorimétrica modelo DSC-50 da 

marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1), razão de aquecimento 

de 10oC.min-1, utilizando cápsula de alumínio parcialmente fechada contendo 

aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi calibrada e/ou verificada antes 

dos ensaios no eixo de temperatura utilizando padrões de índio (Tfusão = 156,6oC) e 

zinco (Tfusão = 419,5oC)  metálicos com pureza de 99,99%. Para o fluxo de calor 

empregou-se o ∆Hfusão do índio metálico (28,7 J.g-1).  

 

As curvas termogravimétricas / termogravimétricas derivadas (TG/DTG) foram 

obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 900oC, utilizando-se termobalança modelo 

TGA-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1), 

razão de aquecimento de 10oC.min-1, utilizando cadinho de platina contendo massa de 

amostra em torno de 3 mg. Antes dos ensaios verificou-se a calibração do instrumento 

empregando-se uma amostra de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma 

ASTM (E1582 – 93). 
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4.6. Caracterização da membrana 

 

As propriedades mecânicas foram determinadas com o uso de um 

texturômetro, no modo tração (TA-TX2, Stable Micro Systems, England). As amostras 

foram cortadas em forma retangular (25 x 10 mm), sendo utilizados 10 corpos de 

prova para cada amostra. A espessura das amostras foi determinada no ponto central 

com o uso de um micrômetro digital (Micrômetro externo digital, Pantec, precisão ± 

0,001 mm). O módulo de Young ou de elasticidade (E) foi calculado a partir da região 

linear da curva de tensão versus deformação, entre 0,00 e 1,00% de alongamento. A 

resistência (tensão de ruptura e alongamento) do material foi calculada através da 

área abaixo da curva de tensão x deformação. A separação das garras foi de 20 mm e 

a velocidade dos testes de 1 mm/s (Rigo, 2005). 

 

 

4.7. Determinação da atividade antimicrobiana 

 

4.7.1 Linhagens microbianas 

 

Para determinação da atividade antimicrobiana das membranas XNPAg, foram 

selecionadas cepas padrão de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923) devido ao valor epidemiológico desses microrganismos em 

infecções cutâneas. As linhagens bacterianas foram cedidas pelo Laboratório Central 

de Biomedicina da Universidade Tiradentes (UNITLAb). 

 

4.7.2 Método de difusão em Agar 

 

Para testagem dos biofilmes frente aos microrganismos supracitados foi 

utilizado o método descrito por Kirby-Bauer (1966), onde a padronização do inóculo a 

ser testado foi realizado a partir de uma suspensão microbiano em solução salina até 

que sua turvação seja equivalente a escala 0,5 de MacFarland. Como controle positivo 

de sensibilidade foram utilizados discos de papel de filtro impregnados com 

antibióticos sintéticos mais adequados para cada linhagem microbiana testada. Como 

controle negativo empregou-se discos confeccionados somente com goma xantana 

(FGX) e para determinar a atividade antimicrobiana dos XNPAg por este método, 

foram confeccionados  pequenos discos (6 mm). Os referidos discos foram colocados 

na superfície do ágar Mueller-Hinton, posteriormente ao semeio do microrganismo, 
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incubadas a 37°C durante 24 horas em estufa para cultura. Após o período de 

incubação, a halos formados foram medidos com régua milimétrica, sendo os 

antibióticos sintéticos classificados como sensível, intermediário ou resistente após 

comparação com pontos de corte determinados pelo CLSI - Clinical Laboratory and 

Standards Institute (2012). Todos os testes foram realizados em triplicata. 

 

4.7.3. Determinação da Atividade Bactericida, Bacteriostática e Taxa de 

letalidade. 

 

Foi preparada uma suspenção microbiana em solução salina estéril das 

bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli utilizando como referência a 

escala de MacFarland (0,5). Alíquotas de 100 µL dessa suspensão foram adicionadas 

na superfície dos discos (2 cm2) compostos por XNPAg e GX , contidos em placas de 

petri estéril e previamente esterilizados sob luz ultravioleta. Após 24 horas de 

incubação em estufa bacteriológica à 35ºC, os filmes foram retirados das placas e 

lavados em solução tampão PBS (0,03 Mmol). Utilizando alça bacteriológica calibrada 

(0,001 mL), foram retiradas alíquotas da suspensção bacteriana em tampão PBS e 

semeadas em placas de ágar sangue (Staphylococcus aureus) e ágar MacConkey 

(Escherichia coli). Ambas as placas foram incubadas em estufa bacteriológica à 35ºC, 

sem restrições de aeração, por 24 horas, para obtenção do crescimento bacteriano e 

posterior contagem de colônias.  

Foram avaliados 4 parâmetros relacionados à atividade antimicrobiana: 

atividade bactericida (T0C –T24T); atividade bacteriostática (T24C –T24T); relação de 

morte (T24C – T24T/ T24C x 100), onde T0C e T24C são as concentrações de bactérias 

viáveis do controle ao tempo de 0 e 24 horas respectivamente, e T24T o número de 

bactérias viáveis da amostra teste depois de 24 horas de contato com o antimicrobiano 

(Yang et al., 2012). 

 

 

 4.8. Ensaio Biológico 

 

Foram estudados nove suínos machos, da raça Yorkshire, cerca de 20-30 Kg, 

provenientes de uma mesma leitegada, com aproximadamente 90 dias de idade. 

Esses animais foram submetidos a exame físico, coprológico pelo método de Willis, 

além da realização de hemograma e dosagens de proteína total e albumina séricas, 

sendo os sadios considerados aptos a participar do experimento. Os animais 



34 

 

receberam água e dieta suína, ração comercial (Purina Nutrimentos LTDA-Ribeirão 

Preto-SP) e foram mantidos em gaiolas individuais com cerca de 3 m² no Biotério da 

Universidade Federal de Sergipe sob a supervisão de veterinários.  

 

4.9.1. Indução da Queimadura 

 

Os animais foram submetidos à anestesia geral previamente ao procedimento 

cirúrgico. À medicação pré-anestésica utilizada foi o midazolan (dose 0,4 mg/kg) e o 

acepromazina (dose 0,02 mg/kg). Em seguida, foi realizada assepsia e a tricotomia da 

região dorsal para realização das queimaduras. Duas lesões térmicas foram realizadas 

no dorso dos animais e acompanhadas por 8, 18 e 30 dias, sendo cada animal de 

experimentação seu próprio controle. As lesões foram quadrangulares com 25 cm² 

cada, distando 4 cm entre elas e 4 cm a partir da coluna vertebral (PAPP, 2006). Um 

instrumento previamente confeccionado com ponta chata e plana em bronze, de 

dimensão de 25 cm2, foi aquecido na chama azul do fogo do bico de Busen por um 

período de 2 min, até que este atingisse o rubro (90°C).  Neste momento, o 

instrumental foi encostado no dorso do animal por 20 segundos, em contato com a 

pele (Figura 2) (Hunt et al., 1998). Ao final do experimento com 8, 18 e 30 dias os 

animais foram sacrificados e a epiderme e derme em torno do procedimento foram 

removidas, para comparação da resposta inflamatória e regeneração epitelial com e 

sem aplicação da membrana. 
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Figura 2. a) administração da solução anestesica;  b) realiazação da tricotomia ;c) 

Indução da queimadura com chapa de cobre utilizando aparato para manutenção da 

distânica entre as lesões d) detalhe da lesão .  

 

4.9.2. Aplicação de biomaterial 

 

Uma vez realizada as lesões térmicas, o animal já posicionado em decúbito 

ventral em mesa cirúrgica, às áreas lesadas foram recobertas com XNPAg e o produto 

de referência Sufadiazina de Prata (Figura 3).  

 

Figura 3. a) Revestimento da lesão com sulfadiazina de prata (esquerda) e XNPAg 
(direita); b) Detalhe do revestimento com XNPAg. 
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4.10. Estudo macroscópico  

 

 Antes do sacrifício dos animais, os mesmos foram avaliados 

macroscopicamente para estudo clínico do processo de reparo. Nos dias 8, 18, 30 e 

45 as lesões foram fotografadas e medidas com paquímetro digital Digimess®. A cada 

quatro dias, as lesões foram desbridadas, até quando necessário, e novas membranas 

foram aplicadas. O valor médio do diâmetro da área lesionada em cada grupo foi 

obtido somando-se os valores verificados em cada animal e divindo-se o resultado 

final por três. Após a realização dos protocolos experimentais os animais foram 

eutanasiados e acondicionados em sacos plásticos devidamente identificados como 

material infectante e posteriormente enviados para coleta seletiva de lixo biológico da 

UFS para descarte adequado, de acordo com a legilação vigente. 

 

4.11. Obtenção dos espécimes e eutanásia dos animais 

 

Ao final do tempo de seguimento, os animais foram novamente pré-

anestesiados e receberam tiopental sódico endovenoso (dose 40 mg/Kg) para seu 

sacrifício (COSTA, SOUZA, 2005). Após a eutanásia a ferida foi excisada de forma 

elíptica, com margem de tecido ao redor da queimadura e em seguida 

hemisseccionada. Uma das hemissecções foi acondicionada em frasco plástico 

contendo formol a 10% (tampão fosfato, pH 7,4). Posteriormente, foi novamente 

seccionadas em quatro fragmentos (A, B, C e D, conforme descrito na Figura 3), 

desidratadas em soluções crescentes de etanol a 70, 95 e 100º GL, diafanizadas em 

xilol e incluídas em parafina (técnica histológica convencional). Secções histológicas 

de 5 µm foram obtidas a partir das amostras emblocadas em parafina e posteriormente 

submetidas à coloração hematoxilina/eosina (HE) e picrosírius. A segunda 

hemissecção foi congelada a -70°C para estudos moleculares. 
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Figura 4. Esquema das secções macroscópicas das feridas por queimadura. 

 

4.12. Estudo morfológico  
 

Para avaliação das características histomorfológicas associadas ao processo 

inflamatório/reparativo, foram analisadas as secções histológicas coradas em HE (dos 

dias 8, 18 e 30 dias) observando-se os seguintes critérios: necrose tecidual, infiltrado 

inflamatório, reepitelização e reação de granulação. 

Para análise do perfil evolutivo da reação de granulação, foi realizada a análise 

histológica em quatro cortes histológicos semiseriados de cada área de secção 

macroscópica da ferida (Secções A, B, C e D), mantendo-se 20 µm de distância entre 

os cortes, perfazendo um total de 16 cortes histológicos por amostra. Para cada corte 

histológico foi atribuído um escore médio para categorizar a reação de granulação 

observada, conforme descrito na Tabela 01. A média dos escores foi obtida por meio 

da razão entre a somatória entre os escores de cada corte histológico e o número de 

cortes analisados. 
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Tabela 1. Escores para caracterização histológica da reação de granulação. 

Escore Caracterização da reação de granulação 

0 Ausência de reação de granulação. 

1 

Reação de granulação pouco evidente e imatura, composta predominantemente 

por vasos mal formados (em fenda) e células endoteliais dispostas 

desorganizadamente.. 

2 

Reação de granulação estendendo-se até 1/3 acima da hipoderme, composta 

predominantemente por vasos mal formados (em fenda) e células endoteliais 

dispostas desorganizadamente. 

3 

Reação de granulação ocupando mais de 1/3 da derme, composta 

predominantemente por vasos mal formados (em fenda) e células endoteliais 

dispostas desorganizadamente. 

4 
Reação de granulação limitada a 2/3 superiores da derme, composta 

predominantemente por fibroblastos e fibras colágenas. 

5 Substituição completa da reação de granulação pela cicatriz fibrosa primária. 

  

Para realizar o estudo descritivo do padrão morfológico de deposição de fibras 

colágenas, as secções histológicas coradas em picrossírius foram analisadas por 

microscopia de luz polarizada. Para tanto, as fibras de colágeno foram classificadas 

em tipo I ou III de acordo com a birrefringência apresentada (amarelo-

alaranjadas/vermelhas e amarelo-esverdeadas/verdes, respectivamente), e descritas 

suas características quanto ao aspecto morfológico (estiradas ou onduladas, delgadas 

ou espessas, curtas ou longas) e disposição dos feixes (reticular, entrelaçada ou 

paralelas), tanto na porção superficial quanto profunda da ferida. 

 

4.13. Análise Estatística 

Para verificação de existência ou não de diferenças significativas entre os 

grupos, os dados obtidos a partir da análise das propriedades mecânicas das 

membranas foram tratados estatisticamente por meio do teste T de student, enquanto 

que os dados referentes ao índice de retração das feridas e perfil evolutivo da reação 

de granulação (8, 18 e 30 dias) foram submetidos ao teste “U” de Mann Whitney. Os 

teste estatísticos foram realizados utilizando software Prisma (PrismDemo, Versão 
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5.00 – Trial, GraphPad Software Inc.). Diferenças entre médias analisadas foram 

consideradas significativas quando o valor de p foi menor que 0,05. 

 

4.15. Aspectos éticos 

Para o desenvolvimento deste projeto foram aplicados os princípios éticos de 

experimentação animal de acordo com o Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da UFS (parecer 69/2010). 
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5. RESULTADOS  
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5.1 Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas das membranas constituídos por GX e XNPAg  

foram obtidos após análise de seis corpos de amostra de uma membrana, sendo os 

resultados médios expressos na tabela 2. 

Tabela 2. Valores médios referentes às propriedades mecânicas das membranas 
entre o controle (GX) e o teste (XNPAg). 

Amostras Espessura 
[mm] 

Deformação 
[mm] 

Tensão 
[Mpa] 

MóduloYoung 
[Mpa] 

Controle 0,057 ± 0,016 0,40 ± 0,245 8,27 ± 7,250 266,175 ± 139,371 

Teste 0,075 ± 0,015* 1,35 ± 0,418** 3,36±1,070* 43,688 ± 28,363*** 

Diferenças significativas: * p<0,05; ** p<0,01, *** p<0,001. 
 

5.2. Análise Térmica 

A curva DSC do filme de goma xantana mostrou um primeiro evento 

endotérmico na faixa de temperatura entre 25 a 121oC referente a desidratação. Em 

seguida verificou-se o início da decomposição do material em três etapas nas 

seguintes temperaturas de pico 173oC (endotérmico), 279oC (exotérmico) e 455oC 

(exotérmico). A curva DSC da membrana XNPAg apresentou um perfil semelhante ao 

filme inerte (membrana GX), diferenciando-se quanto as temperaturas de pico dos 

eventos e o aparecimento de um evento endotérmico intenso na temperatura de 

205oC. Nessa curva pode-se observar inicialmente um evento endotérmico na faixa de 

temperatura de 25 a 149oC, seguido de três eventos característicos de decomposição 

nas seguintes temperaturas de pico: 205oC (endotérmico), 290oC (exotérmico) e 468oC 

(exotérmico).  
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Figura 5. Curvas DSC dos filmes de goma xantana e goma xantana-Ag obtidas na 
razão de aquecimento de 10oC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-

1). 
 

As curvas TG corroboram os resultados de DSC, mostrando para a membrana 

GX quatro eventos de perda de massa nas seguintes faixas de temperatura: 25-130oC 

(desidratação), 130-215oC (1ª etapa de decomposição), 215-470oC (2ª etapa de 

decomposição) e 470-900oC (eliminação de material carbonáceo). A membrana 

XNPAg mostrou cinco eventos de perda de massa nas seguintes faixas de 

temperatura: 25-160oC (desidratação), 160-180oC (1ª etapa de decomposição), 180-

220oC (2ª etapa de decomposição), 220-500oC (3ª etapa de decomposição) e 500-

900oC (eliminação de material carbonáceo). Na figura 5 são apresentadas ainda as 

curvas DTG que mostram os picos característicos dos eventos das membranas, 

evidenciando suas principais diferenças. 
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Figura 6. Curvas TG e DTG das membranas de GX e XNPAg obtidas na razão de 
aquecimento de 10oC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1).  

 
A análise das curvas TG e DTG obtidas (Fig. 7) a partir de amostras de nitrato 

de prata indicam um pico em 212 ºC, representativo de uma primeira etapa de 

decomposição do material, semelhante àquele observado na curva DTG da membrana 

XNPAg, evidenciando perfis similares entre as duas amostras. 

 

Figura 07: Curvas TG, DTG e DTA do AgNO3 obtidas na razão de aquecimento de 

10oC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1).  

TG -6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0 

1.00 

2.00 

[2]

0 

20

40

60

80

100

Perda de Massa/%

D TG

100 200 300 400 500 600 700 800 900

DTG /(%/min) 

Temperature / °C

XNPAg  

GX 



44 

 

5.3. Atividade antimicrobiana 

Após realização da técnica de disco difusão para determinação da atividade 

antimicrobiana utilizando membranas contendo o nanocompostos de prata, foi possível 

determinar houve atividade antimicrobiana frente aos microrganismos testados 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli devido a formação de halos de inibição do 

crescimento microbiano que tiveram respectivamente diâmetros de 9,7 mm e 9,6 mm. 

 Utilizando outra metodologia de determinação da atividade antimicrobiana para 

NPAg que visa determinar as atividades bactericida, bacteriostática e Taxa de 

letalidade, o teste demostrou que houve atividade do nanocompósito estudado para 

esses parâmetros, tanto para Escherichia coli como para Staphylococcus aureus 

(tabela 2). 

Tabela 2. Determinação dos parâmetros antimicrobianos: Taxa de Morte, Atividade 
Bactericida e Bacteriostática da membrana XNPAg 

Bactérias 
Viáveis 

(T0) 

Viáveis 
Controle 

(T24) 

Viáveis 
Teste 
(T24) 

Taxa de 
Morte 

(%) 

Atividade 
Bactericida 

Atividade 
Bacterios-

tática 

S. aureus 200.000 285.000 31.300 89% 84% 89% 

E. coli 200.000 36.500 0 100% 100% 100% 

 Para Escherichia coli a atividade bactericida e bacteriostática foi de 100%, com 

Taxa de letalidade de 100%, significando ausência de microrganismos viáveis após 24 

horas de exposição ao filme. Já para Staphylococcus aureus, as atividades bactericida 

e bacteriostática foram de 84% e 86% respectivamente, apresentando Taxa de 

letalidade de 89%, após 24 horas de exposição aos nanocompósito. A comparação 

entre o crescimento microbiano no filme controle (goma xantana) e o teste (goma 

xantana/ NPAg) pode ser observada na Figura 8.  
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Figura 8. Crescimento microbiano após exposição dos microrganismos a membrana, 
onde SAC- amostra controle (GX) do S. aureus; SAT- amostra teste (XNPAg) do S. 
aureus; ECC- amostra controle (GX) da E. coli; ECT- amostra teste (XNPAg) da 
E.coli. Ambas as análises realizadas após 24 horas. 

 

5.4. Análise do Índice Percentual de Retração das feridas por Queimaduras 

Conforme demonstrado na Fig. 9, a análise do índice médio de retração das 

feridas demonstrou uma redução progressiva da área lesada ao longo do tempo 

experimental para os dois grupos estudados. Foi observado, ainda, que os maiores 

índices de retração ocorreram a partir do 18º dia. Em 30 dias, foi evidenciada intensa 

retração, com índices próximos a 90% em ambos os grupos. No entanto, não houve 

diferença significativa entre os índices obtidos nos animais do grupo SDZ e XNPAg em 

nenhum dos tempos analisados (p>0,05). 
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Figura 9. Determinação do índice percentual médio de retração das feridas por 
queimadura nos dois grupos (SZD e XNPAg) ao longo do período experimental. 

 

 

5.5.  Macroscopia 

Macroscopicamente, as queimaduras apresentaram formato quadrado, com 

fundo necrótico e pseudomembranoso branco amarelado, e halo eritematoso 

periférico. Ao longo do tempo experimental, foi observada retração das margens 

feridas, que passaram, paulatinamente, a assumir formatos irregulares e perderam o 

halo eritematoso. Ao final do período, houve fechamento quase completo das lesões. 

Não foram evidenciados sinais clínicos de infecção secundária, a exemplo de edema 

pronunciado, exsudação supurativa (formação de abscessos) ou celulites 

(disseminação purulenta por fáscias musculares). Adicionalmente, em nenhum dos 

casos foi verificada a formação de cicatrizes hipertróficas ou atróficas, sugerindo um 

curso clínico cicatricial dentro dos padrões de normalidade (Fig. 10). 
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     Figura 10. Macroscopia das feridas do grupo SDZ e XNPAg em 8, 18 e 30 dias. 
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5.6. Análise histomorfológica dos espécimes  

5.6.1. grupo SDZ - 8 dias 

5.6.1.1 Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Na porção superficial, foi observada extensa área constituída por tecido fibroso 

disforme, com fibras colágenas irregulares degeneradas e células fusiformes e 

ovaladas apresentando picnose nuclear e intensa eosinofilia citoplasmática, num 

quadro compatível com necrose coagulativa (Fig. 11). Subjacente a zona de necrose, 

foi evidenciada faixa de infiltração inflamatória intensa, representada primariamente 

por leucócitos polimorfonucleares neutrófilos (Fig 12 e 13). Mais na profundidade, 

pode ser notada a presença de lóbulos irregulares e mal formados de células 

vacuolizadas volumosas, com contornos citoplasmáticos pouco definidos e núcleos 

picnóticos, compatível com tecido adiposo necrótico (fig. 14 e 15).  

 

Figura 11. Tecido conjuntivo degenerado (observar basofilia do  
componente fibroso) e fibroblastos necróticos (setas) (HE, 400x) 
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Figura 12. Faixa de tecido de infiltração inflamatória composta 
por  polimorfonucleares neutrófilos (destaque) (HE, 100x) 

 

Figura 13. Detalhe da infiltração neutrofílica (HE, 400x). Em destaque 
 (seta), melhor visualização dos polimorfonucleares neutrófilos (HE, 800 x). 

 

Figura 14. Presença de lóbulos de tecido adiposo com características 
 necróticas  na profundidade das feridas (HE, 40 x). 
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Figura 15. Maior detalhe do tecido adiposo necrótico. Notar a 
ausência  de contornos citoplasmáticos definidos, irregularidade 

na  morfologia celular e picnose nuclear (HE, 400 x). 
 

5.6.1.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

Na porção superficial das feridas, foi observada área de necrose do tecido 

conjuntivo fibroso, semelhante àquela observada nas áreas marginais (Fig. 16). 

Contudo, na porção mais profunda, foi evidenciada reação inflamatória 

predominantemente linfohistiocitária, e discreta proliferação fibro-endotelial, compatível 

com o desenvolvimento das fases mais precoces da formação do tecido de 

granulação, muitas vezes permeando lóbulos viáveis de tecido adiposo (Fig. 17 e 18). 

Adicionalmente, em algumas regiões do espécime foram identificados focos de 

proeminente congestão de vênulas e capilares, particularmente nas imediações do 

panículo adiposo (Fig. 19). 

 

Figura 16. Reação de granulação em fase inicial de desenvolvimento  
(RG), permeando o panículo adiposo viável (PA) (HE, 40 x). 
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Figura 17 . Detalhe da reação de granulação em fase inicial de 
desenvolvimento  (RG), permeando o panículo adiposo viável (PA) (HE, 100 x). 

 

 

Figura 18. Detalhe da reação de granulação (HE, 400x). Em destaque (seta),  
melhor visualização da neoformação de pequenos capilares, muitas vezes 
ainda  encerrados por uma a duas células endoteliais(HE, 1000 x). 

 

 



52 

 

 

Figura 19. Área de intensa congestão de vênulas e arteríolas (CV) na  

profundidade da ferida (HE, 100 x). 

 

5.6.2. Grupo XNPAg  – 8 dias 

5.6.2.1. Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Nas áreas marginais das feridas, foi observada área de tecido conjuntivo 

fibroso necrótico de espessura variável e, subjacente, faixa de infiltração inflamatória 

neutrofílica, de magnitude moderada a intensa, associada à discreta exsudação 

fibrinosa (Fig. 20 e 21). Mais na profundidade, foi evidenciada infiltração moderada de 

linfócitos e histiócitos.  

 

Figura 20. Visão panorâmica da área central de reparo, destacando 
a zona de tecido conjuntivo necrótico (TCN) e faixa de infiltração inflamatória 
subjacente constituída por polimorfonucleares neutrófilos (PMN) (HE, 40 x). 
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Figura 21. Maior aproximação da figura anterior, mostrando a zona de tecido 
conjuntivo necrótico (TCN) e faixa de infiltração inflamatória subjacente constituída por 
polimorfonucleares neutrófilos (PMN) (HE, 10 x). No detalhe superior, destaque para 
fibroblastos com características morfológicas de necrose (seta pontilhada), e, no 
inferior, destaque para os polimorfonucleares neutrófilos (setas cheias) (HE, 1000 x) 

 

5.6.2.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

Na porção superficial das feridas, foi observada área de necrose do tecido 

conjuntivo fibroso, semelhante àquela observada nas áreas marginais. Contudo, na 

porção mais profunda, foi evidenciada reação de granulação imatura, constituída por 

proliferação fusocelular compatível com fibroblastos e células endoteliais, estas 

últimas formando vasos de irregulares e de pequeno calibre (Fig. 22 e 23). A reação 

de granulação, contudo, apresentou maior intensidade na porção mais profunda das 

feridas, especialmente permeando o panículo adiposo viável (Fig. 24). O epitélio 

escamoso periférico também apresentava áreas extensas de degeneração hidrópica e 

exocitose pronunciada (Fig. 25). 
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Figura 22. Visão panorâmica da área marginal de reparo, destacando a zona 

de tecido de granulação (RG) situada acima do panículo adiposo hipodérmico (PA) 

(HE, 40 x). 

 

 

Figura 23. Detalhe da reação de granulação (HE, 400x). Em destaque (seta 

pontilhada), melhor visualização da neoformação de pequenos capilares, muitas vezes 

ainda encerrados por uma a duas células endoteliais (HE, 1000 x). 
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Figura 24. Reação de granulação exuberante em meio ao panículo adiposo 

(HE, 1000 x). 

 

Figura 25. Epitélio escamoso marginal exibindo intensa degeneração vacuolar 

hidrópica (setas) (HE, 400 x) 

 

5.6.3. Grupo SDZ – 18 dias 

5.6.3.1 Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Em todos os espécimes foi observada epitelização ainda incipiente, com 

extensa área de desnudamento da superfície dérmica, e larga faixa de tecido de 

granulação exuberante que se estendia até a base das feridas (Fig. 26). A reação de 

granulação, na região mais superficial, ainda se mostrava em fase ricamente 

fusocelular (fibroblastos e células endoteliais), e associada à marcante infiltração 

inflamatória predominantemente linfocitária, enquanto na porção mais profunda exibia 

maior formação de vasos sanguíneos irregulares, muitos deles em forma de fenda 
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perpendicular a superfície da ferida, e sustentados por uma delgada e delicada rede 

fibrocolagênica (Fig. 27 e 28). 

 

Figura 26. Área central em grupo SDZ exibindo ausência de epitelização (setas 

curtas) e faixa extensa de reação de granulação exuberante (seta longa pontilhada) 

(HE, 40 x) 

 

Figura 27. Área central em grupo SDZ exibindo reação de granulação imatura 

(RGI) na porção mais superficial, composta por intensa proliferação fibro-endotelial e 

células inflamatórias, e reação de granulação mais vascular (RGV), de aspecto mais 

maduro, na profundidade (HE, 100 x). 
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Figura 28. Maior detalhe da figura anterior destacando a reação de granulação 

imatura (RGI) na porção mais superficial, composta por intensa proliferação fibro-

endotelial e células inflamatórias, e reação de granulação mais vascular (RGV), de 

aspecto mais maduro, na profundidade (HE, 400 x). 

 

 

5.6.3.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

O padrão morfológico exibido nas regiões superficiais e profundas se mostrou 

mais homogêneo, caracterizado por reação de granulação exuberante, em uma fase 

madura ricamente vascularizada, mas ainda sem sinais de neoformação do epitélio 

escamoso epidérmico (Fig. 29, 30 e 31). 

 

Figura 29. Visão panorâmica da área de reparo marginal do grupo SDZ, 

mostrando ausência de epitelização superficial (setas) em 18 dias (HE, 100 x). 
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Figura 30. Ampliação da figura anterior, destacando a intensa rede vascular 

que compõe a reação de granulação (HE, 100 x). 

 

Figura 31. Detalhe da reação de granulação, destacando vasos sanguíneos 

capilares (VS) bem formados, intensa proliferação de células fusiformes interpretadas 

como fibroblastos, e células inflamatórias redondas consistentes com linfócitos (HE, 

400 x). 

 

5.6.4. Grupo XNPAg – 18 dias 

5.6.4. 1. Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Nas áreas superficiais foi observada a neoformação epidérmica parcial a partir 

das margens da ferida. Subjacente, foi evidenciada faixa estreita de reação de 

granulação. Nas áreas mais profundas, foi verificada a deposição de tecido conjuntivo 

fibroso mais denso (Fig. 32). A reação de granulação superficial apresentou aspecto 

eminentemente fibroblástico, associada a formação de arcabouço colagênico delicado 
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(Fig. 33 e 34). Na profundidade, foi observada deposição mais intensa de colágeno, 

em disposição mais paralela, e menor celularidade (Fig. 35) 

 

Figura 32. Visão panorâmica da área central de reparo do grupo GXNAg mostrando 

recuperação epidérmica parcial (seta curta) e faixa estreita de reação de granulação 

superficial (seta longa cheia). Na profundidade, observa-se tecido conjuntivo fibroso 

denso (seta longa pontilhada) (HE, 40 x). 

 

Figura 33. Ampliação da figura anterior, destacando a área de reação de granulação 

fibroblástica (RGF) e, mais superficialmente, área de ulceração (desnudamento 

epitelial) (AU) (HE, 100 x). 
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Figura 34. Detalhe da intensa proliferação fibroblástica e discreta formação colagênica 

compondo a reação de granulação (HE, 400 x). 

 

Figura 35. Detalhe da área de deposição colagênica mais densa na porção mais 

profunda do espécime (HE, 400 x). 

 

5.6.4.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

Nas áreas superficiais foi observada a neoformação epidérmica completa, 

exibindo moderada hiperplasia e hiperortoqueratinzação (Fig. 36 e 37). Subjacente, foi 

evidenciada a presença de um tecido conjuntivo fibroso de densidade moderada e 

ricamente celularizado, compatível com cicatriz fibrosa imatura ou primária (Fig. 38). 

Na profundidade do espécime, foi evidenciada densa deposição de fibras colágenas 

espessas e longas, paralelamente dispostas, associadas a presença de fibroblastos 

alongados e com núcleo contraído (interpretados como fibrócitos), ocasionais vasos 

capilares hiperemiados e ausência de infiltração inflamatória residual Fig. (39) 
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Figura 36. Área marginal do grupo GXNAg em 18 dias mostrando epitelização 

completa da superfície da ferida (HE, 400 x). 

 

Figura 37. Ampliação da figura anterior, destacando a zona superficial da ferida, onde 

se observa epitélio escamoso hiperplásico e hiperortoqueratinizado, e, subjacente, 

tecido conjuntivo fibroso ricamente celularizado (HE, 100 x). 
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Figura 38. Detalhe do tecido conjuntivo fibroso superficial, mostrando intensa 

proliferação fusocelular interpretada como fibroblastos ativos e escassa vascularização 

residual. Notar a presença de apenas escassa infiltração de células inflamatórias 

redondas (linfócitos) (HE, 100 x). 

 

 

Figura 39. Detalhe do tecido conjuntivo fibroso na profundidade da ferida, mostrando 

densa deposição de fibras colágenas espessas e longas, menor condensação celular 

e ausência de infiltração inflamatória (linfócitos) (HE, 100 x). 

 

5.6.5. Grupo SDZ – 30 dias 

5.6.5.1. Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

A formação do epitélio nessa área foi marcada por discreta acantose, 

associada a hiperplasia e hiperqueratinização, com ausência de camada granulosa 

proeminente e com pequenas áreas não reepitelizadas nas porções do espécime 

voltadas para o centro da ferida. Nas regiões mais periféricas dos espécimes, o tecido 
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conjuntivo apresentou moderada infiltração inflamatória linfohistocitária, disposta em 

faixa que ocupava o terço superior da derme. Nas regiões voltadas para o centro dos 

espécimes, a reação de granulação se mostrou ricamente celularizada e intensamente 

vascularizada, ocupando uma ampla faixa correspondente a aproximadamente dois 

terços da derme. A população fusocelular, constituída de células alongadas e ovaladas 

interpretadas como fibroblastos ativos, se mostrou densamente organizados em feixes 

paralelos, enquanto que o contingente de vasos sanguíneos imaturos e em fenda, se 

apresentou organizado perpendicularmente a superfície da ferida. Somente na 

profundidade, observou-se a ausência da reação de granulação e a presença de 

fibrócitos dispostos em uma sutil rede de fibrilas de colágeno. 

 

Figura 40. Epitélio de revestimento dérmico escamoso discretamente acantótico e 

hiperqueratinizado (setas) e, subjacente, reação de granulação exuberante (RG) 

ricamente celularizada (HE, 100 x). 
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Figura 41. Detalhe da reação de granulação eminentemente fibroblástica (HE, 
400 x). Em destaque, fibroblastos volumosos ativos (HE, 800 x) 

 

 

 

Figura 42. Tecido conjuntivo fibroso mais denso de aspecto não modelado na porção 
profunda da ferida (HE, 400 x). Em destaque, fibrócitos maduros com núcleos 
achatados (HE, 800 x). 

 

5.6.5.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

Foi evidenciada nesses cortes extensa área de neoformação epidérmica, 

caracterizada por tecido epitelial pavimentoso estratificado levemente acantótico, 

exibindo camada córnea ortoqueratinizada bastante espessa. De especial interesse foi 

a evidenciação de camada epitelial granulosa bem demarcada, embora ainda pouco 

proeminente (Fig. 43). Por outro lado, as áreas de desnudamento do tecido conjuntivo 

(áreas ulceradas remanescentes) se mostraram menos evidentes. No conjuntivo 

subjacente, observou-se reação de granulação exuberante, bastante celular, composta 

por moderada rede vascular orientada perpendicularmente às fibrilas de colágeno, 
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estas últimas muito delicadas e com orientação paralela (Fig. 44). Em algumas regiões 

do espécime, em especial na profundidade, a rede vascular se mostrou menos 

irregular e mais dilatada e congesta (capilares hiperemiados). Outra observação foi a 

evidente redução da intensidade da reação inflamatória, predominantemente 

linfocitária. 

 

 

Figura 43. Revestimento epitelial escamoso levemente acantótico (HE, 400 x). Em 
destaque, camada epitelial superficial exibindo camada granulosa delgada (HE, 800 x). 

 

 

Figura 44. (a) tecido fibroso superficial composto por fibroblastos ativos volumosos e 
moderada rede vascular contrastando com (b) área de fibrose bem formada na 
profundidade, rica em fibrócitos maduros e fibras colágenas delicadas e onduladas 
(HE, 400 x). 
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5.6.6. Grupo XNPAg – 30 dias 

5.6.6.1. Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Foi evidenciada extensa formação epidérmica caracterizada por tecido epitelial 

levemente acantótico, com áreas hiperplásicas e camada granulosa delgada, porém, 

ainda exibindo regiões desnudas. Na porção mais próxima a superfície observou-se 

grande contingente vascular e reação de granulação marcada pela presença de forte 

celularidade composta por fibras de colágeno bem delicadas dispostas paralelamente 

e discreta área de infiltração neutrofílica. Contudo, a medida que segue para 

profundidade, observa-se o colágeno mais maduro, denso e entrelaçado, com poucos 

vasos sanguíneos, rico em vênulas. Na base da ferida, foi evidenciado um padrão 

celular diferente da superfície, caracterizado por colágeno maduro, com fibras mais 

organizadas e presença de raros vasos sanguíneos. 

 

 

Figura 45. (a) Área de neoformação epitelial com superfície queratinizada em 
contraste com (b) área de persistência de desnudamento epitelial. Note o tecido 
fibroso subjacente mostrando reação fibroblástica proeminente e rede vascular 
variável (HE, 100 x). 
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Figura 46. Detalhe do tecido fibroso exibindo discreta rede vascular e intensa 
proliferação de fibroblastos volumosos e ativos (HE, 100 x). 

 

5.6.6.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

As margens das feridas foram caracterizadas por intensa hiperplasia epitelial, 

compondo uma neoformação epidérmica completa. A reação de granulação mostrou-

se restrita a superfície subepitelial exibindo importante contingente vascular, 

caracterizado por vasos bem abertos de parede espessa, dispostos 

perpendicularmente à superfície. Ainda nessa região, foram observados fibroblastos 

com núcleos volumosos e claros, exibindo morfologia estrelária. Na maior 

profundidade foi evidenciada discreta área de reação de granulação, sendo 

predominante a presença de fibrócitos (fibroblastos alongados e delgados) dispostos 

de forma ondulada. Esse perfil celular representa 2/3 da área lesionada nesse grupo. 

Além disso, o componente vascular observado na profundidade da área cicatricial era 

constituído de pequenas arteríolas e vênulas bem formadas, organizadas em 

grupamentos focais, em contraste com o componente capilar mais imaturo das áreas 

superficiais. 
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Figura 47. Epitélio escamoso estratificado hiperqueratinizado e hiperplásico (setas) 
revestindo a superfície da área lesada (HE, 100 x). 

 

 

Figura 48. Detalhe do revestimento epitelial hiperplásico e hiperqueratinizado exibindo 
camada granulosa bem marcada (setas) (HE, 400 x). 
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Figura 49. (a) Áreas superficiais mostrando tecido conjuntivo fibroso frouxo (CFF) 
permeado por vasos capilares imaturos (setas vermelhas). (b) Áreas profundas do 
espécime apresentando tecido conjuntivo fibroso mais denso (CFD) entremeado por 
grupamentos focais de vasos arteriolares e venulares de aspecto maduro (setas 
negras) (HE, 400 x). 

A análise do perfil evolutivo da reação de granulação (Fig. 50) demonstrou, em 

oito dias, escores significativamente mais elevados em XNPAg do que em 

SDZ(p=0,0308), mas não houve diferença entre os grupos nos tempos de 18 e 30 dias 

(P>0,05). 

 

*

 

Figura 50. Análise semiquantitativa do perfil evolutivo da reação de granulação ao 

longo dos três períodos experimentais nos grupos XNPAg e SDZ. (*) diferença 

significativa entre os grupos (p=0,0308). 
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5.7 Análise histomorfológica dos espécimes (Picrossírius) 

Em oito dias (Fig. 51a/b), ambos os grupos exibiram padrão morfológico 

bifásico similar, caracterizado ora pela presença de fibras de colágeno espessas e 

irregulares densamente dispostas, com espaços medulares estreitados e irregulares, 

ora por fibrilas delgadas e curtas, de aspecto delicado, intercaladas com fibras mais 

grosseiras, formando espaços interfibrilares alargados. As fibras e fibrilas exibiram 

forte birrefringência alaranjada ou amarelo-ouro, e foram consistentes com 

remanescentes necróticos do componente fibroso.  

Em 18 dias (Fig. 51c/d), os dois grupos apresentaram escassa deposição 

colagênica, com birrefringência ora esverdeada (colágeno tipo III), ora amarelada 

(colágeno tipo I), tanto nas áreas marginais como no centro da lesão. Observou-se um 

padrão morfoarquitetural composto de fibrilas de colágeno extremamente delicadas, 

delgadas e curtas, dispostas em um arranjo predominantemente reticular, com 

espaços interfibrilares muito amplos. Particularmente na profundidade, as fibrilas de 

colágeno apresentaram-se mais condensadas, sutilmente alongadas, porém ainda 

com padrão reticular. 

Em 30 dias (Fig. 51e/f), no grupo da SDZ, evidenciou-se uma deposição de 

fibras de colágeno ainda delgadas e delicadas, com manutenção da arquitetura 

reticular. Particularmente na superfície da lesão observou-se uma colagenização mais 

abundante, com espaços interfibrilares nitidamente menos amplos quando 

comparados ao padrão observado em 18 dias. Contudo, na profundidade, verificou-se 

uma menor densidade de deposição colagênica, notoriamente do tipo I, com fibras 

tipicamente alongadas, dispostas em um arranjo paralelo, com menores espaços 

interfibrilares em relação a arquitetura mais condensada de fibrilas de colágeno tipo III 

observada no tempo anterior. Por outro lado, o grupo XNPAg exibiu  colagenização 

mais expressiva, caracterizada por uma maior condensação de colágeno em toda 

extensão da lesão, com espaços interfibrilares notadamente escassos. Seja em 

regiões mais superficiais ou de maior profundidade, foi observado predomínio de fibras 

de colágeno tipo I, com arranjo paralelo em relação à superfície da área lesada.. 
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Figura 51. Fibras grosseiras e irregulares observadas em oito dias em SDZ (a) e 
XNPAg (b), interpretadas como colágeno necrótico ainda não reabsorvido. Fibrilas 
curtas, delgadas e delicadas de colágeno, permeando amplos espaços interfibrilares 
em SDZ (c) e XNPAg (d) em 18 dias. Aos 30 dias, apesar da maior densidade  
colagênica, SDZ (e) ainda mantinha padrão imaturo de disposição reticular das fibras 
em contraste com a arquitetura notadamente paralela (modelada) observada em 
XNPAg (f) (Picrossírius/luz polarizada, 100 x). 
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6. DISCUSSÃO 
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Neste estudo, as membranas GX e XNPAg apresentaram apenas pequenas 

variações na sua espessura, sugerindo que as amostras eram homogêneas. A 

homogeneidade na espessura das membranas é um parâmetro importante que 

expressa a uniformidade desses materiais (RIGO, 2006; FAKHOURI et al., 2007). 

Contudo, foi evidenciada maior espessura nas membranas XNPAg, o que, segundo  

Rhim e Ng (2007), poderia interferir em suas propriedades mecânicas, particularmente 

a elasticidade e flexibilidade. A maior taxa de elongamento e menor módulo de Young 

observados nas membranas XNPAg parecem ratificar a relação entre a espessura das 

membranas e suas propriedades mecânicas. Além disso, essas alterações parecem 

sugerem que as membranas de bionanocompósito xantana:prata são mais elásticas e 

mais flexíveis que aquelas preparadas apenas com a xantana. Deve ser destacado 

que esta é uma característica estratégica para assegurar um bom manuseio, 

transporte e armazenamento das membranas, sem risco de deformação ou ruptura, 

garantindo seu caráter protetor quando utilizado como curativo ou cobertura de feridas 

dérmicas (Santos, 2013; Souza, 2013). 

Alguns autores relatam que a incorporação de diferentes constituintes em 

membranas ou matrizes poliméricas pode levar a mudanças no perfil termoanalítico 

destes materiais (Nunes et al., 2010; Souza et al., 2012). O aparecimento do pico em 

205 ºC apenas na curva DSC da membrana de bionanocompósito xantana:prata 

demonstra a principal diferença entre os dois materiais. Adicionalmente, a análise das 

curvas TG e DTG revelou desdobramentos na etapa de desidratação e na primeira 

etapa de decomposição da membrana XNPAg, corroborando as diferença entre os 

dois materiais previamente observadas nas curvas DSC. Estes alterações sugerem a 

incorporação da prata no sistema. Além disso, a presença de um perfil semelhante de 

decomposição térmica da amostra de nitrato de prata é indicativo de que as diferenças 

anteriormente citadas entre as membranas de xantana e xantana:prata são 

decorrentes da presença das nanopartículas metálicas nestas últimas. 

Diversas pesquisas foram realizadas com objetivo de determinar a atividade 

antimicrobiana das NPAg utilizando técnica de difusão em ágar para as bactérias 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli, contudo, não se observou um consenso 

com relação aos tamanhos dos halos apesar de todos demonstrarem inibição (Tabela 

3).  
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Tabela 3. Determinação da atividade antimicrobiana de NPAg através da técnica de 
disco difusão em diferentes excipientes. 

S. aureus              

(halos em mm) 
Escherichia coli 

(halos em mm) 
Matriz Autores 

12 11 Poliestireno Segala et. al 2006 

11 12,4 Argila Carja et. al 2009 

9 2 Celulose Yang et. al 2012 

6,5 12,5 Celulose Li et. al 2011 

A heterogeneidade do tamanho dos halos observados pelos autores, 

provavelmente deve-se ao fato desses utilizarem concentrações distintas e não 

divulgadas, bem como por diferenças na aplicação da técnica de disco difusão, 

concentração da solução bacteriana empregada e constituinte da matriz. 

Quanto à exposição dos microrganismos aos filmes para determinação da Taxa 

de letalidade, foi observada uma importante ação dos nanocompostos resultando em 

redução de 89% da carga microbiana para S. aureus e 100% para E. coli após 24 

horas de exposição ao filme.  Em estudo realizado por Yang et al, (2012) utilizando  S. 

aureus e E. coli foi demonstrado taxa de letalidade de 99,84 % e 97,99% para E. coli e 

S. aureus, respectivamente, ao tempo de 18 horas de exposição ao nanocompósito 

celulose bacteriana/ NPAg. Pinto, et al (2009), também fizeram um estudo com fibras 

de celulose bacteriana e vegetal imbuídas com prata, no qual obteve atividade 

antibacteriana, em que todos os nanocompósitos testados apresentaram Taxa de 

letalidade de 100% para S. aureus.  

A comparação entre resultados obtidos no presente estudo com a literatura 

consultada mostra que os nanocompósitos impregnados com prata são eficientes no 

controle do crescimento microbiano. Esse fato confere aos filmes desenvolvidos nesse 

estudo, um potencial de utilização como coadjuvante no tratamento de feridas, com 

intuito de prevenir e diminuir a contaminação bacteriana, o que está relacionada com 

uma resposta cicatricial mais eficiente.  

Apesar da dificuldade de comparação entre os estudos referenciados nesse 

trabalho e os resultados obtidos devido as peculiaridades do delineamento dessas 

pesquisas, a atividade efetiva das NPAg frente a diversos microrganismos de interesse 

clínico parecer ser um ponto pacífico mesmo sendo testado por diferentes métodos. 
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A análise macroscópica revelou que, durante o período experimental, a 

cicatrização das queimaduras em ambos os grupos ocorreu de forma similar, sem 

sinais de infecção secundária ou de formação de cicatrizes defeituosas 

(atróficas/hipertróficas). A ausência desses sinais clínicos indica que o processo 

cicatricial se desenvolveu sem intercorrências (Emami-Razavi et al., 2006), sugerindo 

que a presença das NPAg foram bem toleradas pelo organismo, e não atuaram como 

xenoantígeno. 

Não foi observada diferença significativa no índice de retração das feridas entre 

os dois grupos analisados. Embora este parâmetro venha sendo considerado 

importante para análise do processo de reparo, autores como Nunes et al (2011) e 

Almeida et al (2013) destacam que essa variável parece ser mais relevante em feridas 

abertas, com ampla perda de substância, do que em queimaduras. De fato, uma vez 

que feridas por queimadura tendem a ser mais extensas, uma contração 

excessivamente rápida poderia determinar a formação de cicatrizes atróficas. 

A análise histopatológica tem sido considerada uma das principais ferramentas 

para estudo do comportamento de feridas cirúrgicas ou por queimaduras frente a 

utilização de diferentes biomateriais em modelo experimental suíno (Wang, Kravchuk e 

Kimble, 2010; Nusbaum et al., 2012; Rosemberg et al., 2012) 

Em oito dias, os achados morfológicos observados, expressos particularmente 

por necrose coagulativa do tecido conjuntivo, e reação inflamatória aguda são 

consistentes com as etapas iniciais da fase inflamatória do reparo (Williams et. al., 

2012). Tem sido amplamente relatado na literatura que os neutrófilos, população 

leucocitária abundante nas etapas agudas da inflamação, constituem importantes 

células fagocitárias, responsáveis pela eliminação da carga bacteriana contaminante, 

bem como pela remoção de parte substancial do tecido necrótico (Tymen et al., 2013). 

Contudo, a presença abundante de tecido fibroso com características morfológicas de 

necrose, em ambos os grupos, sugere que o processo reparativo está em suas fases 

mais iniciais. Estes dados foram confirmados pela análise do colágeno sob luz 

polarizada, posto que o contingente fibroso ainda se mostrasse expressivo. Deve ser 

destacado que as características relativas a afinidade tintorial pelo corante 

picrossírius, assim como o padrão de birrefringências das fibras sob luz polarizada não 

sofrem alterações dignas de nota, o que justifica a colagenização aparentemente 

densa observadas nesta etapa experimental. Adicionalmente, as áreas menos 
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colagenizadas, com espaços interfibrilares alargados, parecem representar as regiões 

de acúmulo leucocitário, onde a liberação maciça de enzimas colagenolíticas, 

especialmente as metaloproteinases, teriam acelerado a degradação das fibras 

necróticas. 

Um achado de especial interesse foi a observação de reação de granulação 

imatura na profundidade dos espécimes. Kiwanuka, Junker e Eriksson (2012) relatam 

que a reação de granulação constitui a primeira etapa do reparo propriamente dito, 

ocorrendo em condições onde a carga flogística, bacteriana ou oriunda de restos 

necróticos, está controlada, permitindo a cronificação da inflamação e liberação de 

fatores de crescimento que estimulam a proliferação fibroblástica e vascular. É 

possível sugerir, portanto, que, na profundidade dos espécimes, o processo 

inflamatório-reparativo está mais adiantado que na superfície. Este panorama 

morfológico, caracterizado pela indução de reparo a partir da profundidade para a 

superfície das feridas, é corroborado por estudos anteriores com queimaduras em 

modelos murinos (Nunes et al., 2011; Almeida et al., 2013).  

Deve ser destacado que a reação de granulação observada na profundidade 

das feridas do grupo XNPAg foi nitidamente mais intensa que no grupo SDZ. É 

possível que a presença das membranas na superfície das feridas tenha atuado com 

barreira mecânica, protegendo o leito ulcerado da contaminação microbiana. 

Suportando esta teoria, tem sido demonstrado que produtos sintéticos utilizados como 

curativos para o tratamento de feridas, dentre eles, alginatos, espumas hidrocelulares, 

hidrogéis, ácidos graxos e curativos impregnados com prata, atuam como barreira 

mecânica para instalação de microrganismos exógenos, permitindo ainda a 

conservação da temperatura local e mantém o ambiente úmido sendo propício para o 

processo de cicatrização (Bolgiani e Serra 2010; Fioranti-Junior 2012).  Além disso, 

estudos prévios demonstraram que o recobrimento de feridas utilizando filmes 

constituídos por materiais não imunogênicos aceleraram a formação da reação de 

granulação em modelos experimentais de cicatrização dérmica (Albuquerque-Junior et 

al., 2009; Nunes et al., 2011; Mulder et al., 2012 ). 

Deve ser ressaltado ainda que a utilização de NPAg associada a compostos 

nanoporosos promove a diminuição da sua tendência de agregação e permite a 

liberação controlada desse metal (Yang et. al,  2012). Portanto, é possível sugerir que 

a liberação mais lenta da prata no grupo XNPAg, em detrimento da rápida 

disponibilização deste íon metálico veiculado sob a forma de creme no grupo SDZ, 
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poderia ter prolongado a sua atividade biológica, favorecendo a cronificação 

inflamatória e desenvolvimento da reação de granulação. 

O processo de formação da epiderme depende da proliferação de 

queratinócitos, sendo de suma importância para que a cicatrização ocorra em menor 

tempo. Esse evento assegurará que o novo epitélio formado una-se a derme e aos 

demais subjacentes, além de proteger a ferida contra contaminações externas (Erdag 

e Sheridan, 2004). Em 18 dias, a neoformação epidérmica, apesar de parcial se 

mostrou mais expressiva no grupo NPAg, comparado ao grupo SDZ. Posto que feridas 

abertas e ressecadas tendem a reepitelizar mais lentamente do que as ocluídas 

(Mandelbaum, Di Santis e Madelbaum, 2003), é possível sugerir que a diferença entre 

os grupos se deva ao fato de a migração dos queratinóticos para formação da 

epiderme ter sido influenciada pela maior umidade do leito da ferida recobertas pelos 

filmes. Nesse sentido, a oclusão das feridas por filmes XNPAg, poderia ter diminuído a 

evaporação d’água e favorecido a neoformação da epiderme. Por outro lado, a 

sulfadizina de prata, por se tratar de uma pomada, poderia ter sofrido ressecamento 

precoce, não impedindo evaporação da água na ferida. Deve ser destacado que 

estudos in vitro realizados por Trescher et al., (2013) demonstraram que estruturas 

poliméricas podem interferir positivamente na densidade relativa e na viabilidade de 

queratinócitos e fibroblastos, o que corrobora os achados morfológicos observados na 

presente pesquisa.  

Outro achado importante foi a reação de granulação, em maior grau de 

desenvolvimento (fibroblástica) em XNPAg, em relação ao padrão mais vascular e 

inflamatório em SDZ. De acordo com Balbino et al. (2005), a fase fibroblástica 

representa a resposta tecidual ao aumento da liberação de mediadores químicos 

(citocinas) por leucócitos mononucleares, que intensificam a migração e ativação de 

fibroblastos. Portanto, com base nos achados morfológicos, é possível sugerir que a 

dinâmica de reparo se apresentou claramente mais avançada nos grupos tratados 

com filmes de xantana contendo NPAg. 

A justificativa para a aceleração na dinâmica da reação de granulação ainda 

constitui um ponto obscuro na literatura. Uma vez que tanto o polímero utilizado 

(xantana) quanto as NPAg não parecem exercer efeito estimulatório direto sobre 

fibroblastos, e possível, contudo, especular sobre duas teorias acerca do papel 

desempenhado pelos filmes XNPAg na modulação deste evento biológico. Em uma 
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primeira hipótese, o incremento na população fibroblástica poderia ser resultado de 

aumento na proliferação fibroblástica secundária a uma menor perda de fluido, 

impedindo a desidratação do tecido e maximizando a viabilidade de células estromais, 

conforme previamente sugerido por Alahari et al. (2013). Em uma segunda hipótese, a 

liberação mais lenta das NPAg viabilizada pelos filmes XNPAg poderia ter prolongado 

a atividade antimicrobiana, propiciando um maior controle de infecções secundárias, e 

facilitando a instalação precoce dos eventos biológicos reparativos. Reforçando essa 

hipótese, Yang et al (2012) também sugeriram que a veiculação de NPAg em matrizes 

filmogênicas de celulose permitiram uma liberação controlada deste composto. 

Adicionalmente, os dados obtidos no ensaio microbiológico parecem corroborar esta 

teoria. No entanto, estudos posteriores avaliando a cinética de liberação controlada da 

NPAg a partir da degradação progressiva dos filmes de goma xantana são 

necessários a fim de validar esta teoria. 

Outro achado importante foi a ausência de inflamação residual em meio a 

reação de granulação fibroblástica evidenciada em XNPAg em detrimento da 

persistência de infiltração inflamatória mononuclear expressiva em SDZ. A relevância 

deste achado reside no fato de que o prolongamento da fase inflamatória constitui um 

dos fatores determinantes de atraso no reparo cicatricial (Dryden, Shoemaker e Kim, 

2013). Corroborando os achados evidenciados no presente estudo, tem sido discutido 

na literatura que a simples utilização de filmes oclusivos de diferentes naturezas em 

feridas abertas é capaz de minimizar a intensidade da reação inflamatória, mesmo que 

estes não interajam diretamente com os tecidos protegidos (Bolgiani e Serra 2010; 

Moiemen et al., 2011; Fioranti-Junior 2012). Além disso, alguns estudos relataram que 

NPAg exerce atividade anti-inflamatória (Tian et al., 2007; Pineda et al., 2012). Nesse 

sentido, ainda que tanto a SP quanto os filmes XNPAg apresentam este metal, a 

provável liberação controlada das nanopartículas a partir dos filmes poderia ter 

prolongado seu efeito biológico na ferida, justificando a ausência de inflamação 

residual. 

A análise histomorfológicas após 30 dias das queimaduras permitiu observar 

que formação neoepidérmica ocorreu de forma mais efetiva no grupo XNPAg quando 

comparado ao grupo SDZ. Ambos os grupos mostraram re-epitelização completa nas 

áreas marginais da lesão, contudo, na região mais central o grupo tratado com NPAg 

apresentou resultados superiores devido exibir a formação de uma epiderme mais 

extensa, apresentando raras regiões de desnudamento. Suportando esses achados, 
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estudos realizados por Atiyeh et al., (2007) demonstraram que a sulfadiazina de prata 

à 1% exerceu importante ação citotóxica sobre os queratinócitos e que após 72 horas 

de exposição a esse agente o número de queratinócitos viáveis foi significativamente 

inferior ao grupo controle que foi tratado com curativo sintético a base de NPAg. É 

possível sugerir, portanto, que a concentração da prata dos curativos pode ser 

determinante na viabilidade dos queratinócitos, e que compostos contendo prata em 

escala nanomérica, como os filmes XNPAg desenvolvidos no presente estudo, seriam 

mais indicados para utilização em sistemas in vivo em razão da redução substancial 

dos efeitos citotóxicos desse metal sobre tecidos epiteliais escamosos. 

 Ainda em 30 dias, a região de granulação do grupo XNPAg demonstrou estar 

mais restrita  a superfície subepitelial ao contrário do grupo SDZ que apresentava-se 

mais extensa, chegando a ocupar dois terços da lesão nas áreas mais centrais da 

ferida  e ainda com presença de infiltrado inflamatório, sugerindo que as feridas 

tratadas com NPAg estão em uma fase mais avançada do processo cicatricial.  De 

fato, estudos recentes em modelo experimental demonstraram que a utilização de 

SPnão parece ter qualquer efeito direto sobre a intensidade da resposta inflamatória 

durante o processo de reparo (Mohajeri et al., 2011). Além disso, também tem sido 

relatado que a SPparece promover efeitos inibitórios sobre fibroblastos (Lee e Moon, 

2003). Uma vez que a prata parece modular negativamente outros eventos biológicos 

associados ao reparo, como a angiogênese, proliferação e viabilidade fibroblástica 

(Ramachandran e Nair, 2011), é possível sugerir que os efeitos benéficos dos filmes 

XNPAg sobre a maturação da reação de granulação poderiam estar mais relacionados 

a uma provável ação indireta da prata quando veiculada sob a forma de 

nanopartículas sobre a magnitude da reação inflamatória. Sustentando esta teoria, 

Tian et al. (2007) demonstraram que a utilização da prata em escala nanomérica afeta 

diretamente a dinâmica reparativa, reduzindo significativamente a intensidade da 

reação inflamatória, bem como de citocinas pró-inflamatórias, como IL-10, TGF-β e 

IFN-ϓ. Desta forma, a maturação e resolução mais rápida da reação de granulação 

poderia ser reflexo de um maior controle da resposta inflamatória, acelerando a 

cronificação e permitindo a instalação de eventos precoces relacionados ao 

desenvolvimento desta etapa do reparo. 

Esse achado parece estar associado à regulação das metaloproteases pelas 

NPAg. Essas enzimas são secretadas por uma variedade de células durante o reparo 

(queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais, leucócitos, etc.) e estão envolvidas na 
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dinâmica de degradação e turnover do colágeno cicatricial (McLennan, Min e Yue, 

2008). Neste contexto, Atiyeh et al. (2007) comentaram que, a despeito da relevância 

das metaloproteinases para o sucesso da cicatrização de feridas, níveis 

acentuadamente elevados ou diminuídos dessas proteínas tendem a dificultar o 

processo de reparo tecidual.   

Desta forma, a utilização de NPAg parece exercer um função regulatória nos 

níveis de metaloproteases, sobretudo promovendo redução dos seus níveis tissulares 

na fase final do processo de reparo, minimizando os riscos de degradação excessiva 

de colágeno cicatricial (Atiyeh et al, 2007). Adicionalmente, estudos prévios efetuados 

por Wright et al. (2002) também demonstraram redução dos níveis de 

metaloproteinases na matriz em feridas contaminadas e tratadas com NPAg utilizando  

modelo suíno. Por outro lado, foi anteriormente demonstrado que a utilização de 

sulfadizina de prata a 1% promoveu aumento acentuado dos níveis tissulares de 

metaloproteases (Lara et al., 2011).  

A análise morfológica, portanto, revelou claros indícios de melhor evolução do 

processo de reparo no grupo XNPAg comparado ao SDZ, embora o mecanismo exato 

que determinou este incremento no reparo ainda demanda maiores estudos. Contudo, 

é importante ressaltar que os escores médios do perfil evolutivo da reação de 

granulação significativamente maiores obtidos em XNPAg em oito dias sugerem que 

as alterações fisiopatológicas mais substanciais poderiam ter ocorrido nas etapas 

iniciais do processo cicatricial, determinando a aceleração de toda a cadeia de eventos 

biológicos da dinâmica de reparo. Desta forma, esses dados vem corroborar os 

achados evidenciados na análise descritiva e parecem ratificar a hipótese de  uma 

ação mais prolongada da prata sobre o tecido em razão de sua liberação mais lenta a 

partir das matrizes de xantana, como sugerido por Yang et al (2012). Todavia, estudos 

posteriores ainda são necessários a fim de esclarecer se os efeitos biológicos 

benéficos seriam uma resposta a ação direta das NPAg sobre os componentes 

celulares da reação de granulação ou uma ação indireta, associada apenas ao maior 

controle microbiológico das feridas. 

A relação entre o uso de filmes XNPAg e o melhor arranjo do colágeno em 30 

dias ainda parece obscuro, mas existem indícios na literatura que suportam um 

provável papel desempenhado pelo nitrato de prata sobre a dinâmica de deposição 

colagênica. Mohajeri et al. (2011) relatam que, em contato contínuo com a pele, prata 
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e derivados, como nitrato de prata, são fagocitados por histiócitos (macrófagos 

residentes), promovendo a formação de pequenos granulomas de baixa renovação, 

sem maiores prejuízos funcionais ao organismo. No entanto, também tem sido 

relatado que a injeção intrapleural de nitrato de prata foi extremeamente eficiente em 

induzir fibrose e consequente pleurodese experimental. Tais resultados foram 

associados a uma provável indução de resposta imunoinflamatória celular, com 

consequente acúmulo local de macrófagos (Vargas et al., 2001). Esses fagócitos 

ativados secretariam citocinas capazes de estimulas a atividade fibroblástica, como 

TGF-β, com formação de fibrose reacional (Chen et al., 2003). Desta forma, é possível 

especular a possibilidade da presença de NPAg ter induzido a formação de 

microgranulomas, com consequente estímulo à fibroplasia local. Por outro lado, é 

preciso destacar que este aparente aumento da fibroplasia não foi suficiente para 

promover formação fibrosa excessiva, gerando cicatrizes hipertróficas, provavelmente 

em razão do baixo teor de prata disponibilizado nos filmes. 
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7. CONCLUSÃO 
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De acordo com os resultados obtidos no presente estudo pôde- se sugerir que: 

 

- As propriedades mecânicas do bionanocompósito xantana:prata apresentaram 

características que sugerem assegurar o seu manuseio, transporte e armazenamento, 

sem risco de deformação ou ruptura, resguardando o seu funcionamento. 

 

- O bionanocompósito xantana:prata apresentou atividade antimicrobiana frente à 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, propiciando altas taxas de morte desses 

microrganismos. 

- As queimaduras tratadas com o bionanocompósito xantana:prata promoveram a 

aceleração do reparo cicatricial, sobretudo, a dinâmica da reação de granulação e 

deposição colagênica que demonstraram resultados mais eficientes que as tratadas 

com SPa 1%. 
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PINHEIRO, M.L. Desenvolvimento, caracterização e efeito antimicrobiano e 

cicatrizante de membranas de bionanocompósito xantana:prata em modelo 

suíno, 114 páginas, Aracaju-SE, 2013. 

RESUMO 

Nos últimos anos, os avanços na área da biotecnologia tem propiciado o 
desenvolvimento de membranas sintéticas associados à nanocompostos, que vem 
apresentando resultados promissores como curativos de queimaduras dérmicas. 
Nesse sentido, as nanopartículas de prata (NPAg) tem sido foco de interesse devido 
as suas propriedades biológicas como atividade antimicrobiana e efeito anti-
inflamatório. A incorporação de NPAg em membranas biológicas de diferentes 
naturezas, como quitosana, poliéster, polimetacrilato de metila e celulose, vem sendo 
testada com sucesso em diversos modelos biológicos. A associação entre NPAg e 
polímeros produzidos por microrganismo apresenta importantes vantagens, como 
solubilidade em água e ausência de toxicidade. Recentemente foi desenvolvida uma 
técnica de produção de NPAg associadas a goma xantana (GX),  um biopolímero com 
aplicação potencial em vários setores da indústria petroquímica, alimentícia e 
farmacêutica, através de processo fermentativo realizado pela Xanthomonas sp na 
presença de nitrato de prata. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo 
desenvolver, caracterizar e avaliar o potencial antimicrobiano e cicatrizante de 
membranas de bionanocompósito xantana:prata sobre queimaduras de segundo grau 
em modelo suíno. Para tanto, biocompósitos xantana:prata foram utilizadas para 
confecção de membranas (por casting process, que foram posteriormente 
caracterizadas quanto a espessura, propriedades mecânicas (tensão, deformação, 
módulo de Young) e perfil termoanalítico (DSC, TG e DTG). A atividade antimicrobiana 
foi avaliada frente a cepas de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923). Para análise do reparo tecidual foram confeccionadas duas 
queimaduras dérmicas no dorso de nove suínos machos, da raça Yorkshire (25 ± 5 
kg), tratadas com membrana de biocompósito xantana:prata (XNPAg) e com aplicação 
tópica da sulfadiazina de prata a 1% (SDZ). Após oito, 18 e 30 dias, as feridas foram 
analisadas macroscopicamente, determinada a área de cada lesão, e os animais 
eutanasiados para estudo microscópico da área cicatricial. Observou-se que as 
membranas XNPAg apresentaram aumento significativo nos valores de espessura 
(p<0,05), deformação (p<0,01) e módulo de Young (p<0,001), e redução da força de 
tensão (p<0,05) quando comparados a membranas de xantana. Foram evidenciadas 
alterações no perfil termoanalítico das duas membranas sugestivas da incorporação 
das nanopartículas de prata no polímero de xantana. As membrana XNPAg induziram 
a formação de halos de inibição de 9,7 mm e 9,6 mm e Taxa de letalidade de 89% e 
100% para Staphylococcus aureus e Escherichia coli respectivamente. A análise 
histológica mostrou incremento quantitativo e qualitativo na reação de granulação, 
bem como melhor disposição arquitetural das fibras de colágeno ao longo do processo 
cicatricial das feridas cobertas com membranas XNPAg. Pôde-se concluir que as 
membranas de bionanocompóstico xantana:prata apresentaram propriedades 
mecânicas satisfatórias para sua manipulação, transporte e armazenamento, bem 
como importante atividade antimicrobiana e pró-cicatrizante em queimaduras dérmicas 
utilizando modelo suíno. 

Palavras-chave: Ação antimicrobiana, Cicatrização, Goma xantana, Nanopartículas 
de prata, Queimaduras. 
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ABSTRACT 

In recent years, advances in biotechnology has allowed the development of synthetic 
membranes associated with nanocomposites, which has shown promising results as 
dermal burns dressings. In this sense, silver nanoparticles (NPAg) has been the focus 
of interest because of their biological properties such as antimicrobial and anti-
inflammatory effect. The incorporation of NPAg in biological membranes of different 
natures, such as chitosan, polyester, polymethacrylate methyl and cellulose, has been 
successfully tested in several biological models. The association between NPAg and 
polymers produced by the micro-organism presents important advantages, such as 
water solubility and lack of toxicity. Recently we developed a technique for producing 
NPAg associated with xanthan (GX), a biopolymer with potential application in various 
sectors of the petrochemical industry, food and pharmaceutical, through fermentation 
by Xanthomonas sp performed in the presence of silver nitrate. Therefore, this study 
aimed to develop, characterize and evaluate the potential antimicrobial and healing 
membranes nanocomposite xanthan: silver on second-degree burns in the porcine 
model. Therefore, xanthan biocomposites: silver were used for fabrication of 
membranes (for casting process, which were subsequently characterized for thickness, 
mechanical properties (stress, strain, Young's modulus) and the thermal profile (DSC, 
TG and DTG). Activity antimicrobial was tested against strains of Escherichia coli 
(ATCC 25922) and Staphylococcus aureus (ATCC 25923). analysis for tissue repair 
were made two dermal burns on the back nine male pigs breed Yorkshire (25 ± 5 kg), 
treated with Xanthan biosensor membrane: silver (XNPAg) with topical application of 
silver sulfadiazine 1% (SDZ). After eight, 18 and 30 days the wounds were examined 
macroscopically determined for each lesion area, and the animals euthanized for 
Microscopic study of the scar area observed that XNPAg membranes showed a 
significant increase in the values of thickness (P <0.05), density (p <0.01) and Young's 
modulus (p <0.001) and reduced strength strain (p <0.05) when compared to 
membranes of xanthan. Were revealed changes in the thermal profile of the two 
membranes suggesting the incorporation of silver nanoparticles in the polymer 
xanthan. XNPAg The membrane induced the formation of inhibition zones 9, 7 mm and 
9.6 mm and death rate of 89% and 100% for Staphylococcus aureus and Escherichia 
coli respectively. Histological analysis showed quantitative and qualitative increase in 
the reaction granulation and best architectural arrangement of collagen fibers along the 
the healing process of wounds covered with membranes XNPAg. Could be concluded 
that the membranes nanocomposite xanthan:silver showed satisfactory mechanical 
properties for its handling, transportation and storage, as well as important 
antimicrobial activity and pro-healing in dermal burns using porcine model. 

Keywords: Antimicrobial action, Burns, Silver nanoparticles, Xanthan gum, Wound 
healing. 
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1. INTRODUÇÃO
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As queimaduras, juntamente com os traumas por choque, estão entre as 

maiores causas de danificação cutânea, ocorrendo a partir de agentes térmicos, 

químicos, elétricos, biológicos ou radioativos que agem no tecido de revestimento do 

corpo humano, destruindo parcial ou totalmente a pele e seus anexos (Samuel et al., 

2011; Stander e Wallis, 2011). Os ferimentos de maior extensão e profundidade geram 

repercussões sistêmicas levando a síndromes clínicas importantes e até a morte 

(Nowak, 2012). Geralmente os casos mais graves estão associados a contaminação 

microbiana da ferida e subsequente desenvolvimento de septicemia (Huebinger et al., 

2010). Essa facilidade de multiplicação microbiana em queimaduras ocorre devido à 

diversidade de fontes de carbono encontradas na área lesada, gerando uma grande 

adversidade ao processo cicatricial (Miyazaki et al.,2012) . 

A cicatrização em um processo dinâmico dividido didaticamente em três fases 

(inflamatória, proliferativa e remodelação) que são interdependentes e sobrepostas 

(Dryden, Shoemaker e Kim 2013).  Esse processo envolve interações entre as células 

e seu microambiente circundante, que inclui a matriz extracelular e mediadores 

solúveis. A resposta do hospedeiro ao agente lesivo segue uma cascata de eventos 

incluindo vasculares e inflamatórios celulares como: migração, proliferação, 

angiogênese, diferenciação, epitelização, fibroplasia, deposição de matriz e 

remodelação. Vários genes são responsáveis pela indução da produção de 

mediadores químicos a exemplo de quimiocinas, citocinas, fatores de crescimento e 

interleucinas, que terão função marcante no reparo do tecido lesado (Garlet et al., 

2012). 

O processo de reparo tecidual pode ser auxiliado pela descontaminação das 

feridas utilizando agentes químicos, contudo, a efetividade tem sido questionada 

devido a importante citotoxidade demonstrada em alguns estudos. (Atiyeh, Dibo e 

Hayek 2009; Lio e Kaye, 2011; Coetzee et al., 2012). O desbridamento também é 

outro recurso utilizado para descontaminar feridas comumente associado a outras 

técnicas, como a aplicação de coberturas ou curativos dérmicos (Nusbaum et al., 

2012). 

Esses curativos podem ser de origem biológica ou sintética, sendo os 

biológicos muito eficientes para o processo de cicatrização por fornecer arcabouço 

para regeneração dos tecidos e proteção mecânica contra microrganismos, porém, 

são restritos a lesões agudas de menor extensão devido seu alto custo e o tamanho 
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reduzido das peças (Vloemans et al., 2002; Agarwal et al., 2012).  Os curativos 

sintéticos geralmente estão associados a substâncias com importantes atividades 

biológicas e possuem algumas vantagens como vida longa de prateleira e custo mais 

reduzido se comparado aos biológicos (Fioranti-Junior 2012). Estudos biotecnológicos 

têm desenvolvido curativos sintéticos associados à nanocompostos que vem 

apresentando resultados promissores (Junkins-Hopkins 2011; Kowalske 2011). 

A partir da nanotecnologia, uma série de novos materiais vem sendo 

desenvolvidos, revolucionando as áreas médica e farmacêutica. A medicina em 

especial vem se beneficiando, sobretudo, pelo desenvolvimento de nanopartículas 

com aplicação diagnóstica e terapêutica. Recentemente, as nanopartículas de prata 

(NPAg) estão atraindo grande interesse devido suas propriedades biológicas como 

atividade antimicrobiana e efeito anti-inflamatório. Esse fato demonstra o potencial das 

NPAg no processo de reparo tecidual e a perspectivas do desenvolvimento de 

curativos mais eficientes para o tratamento de feridas e úlceras (Hendi, 2011). 

O desenvolvimento NPAg associados a polímeros produzidos por 

microrganismo tem demonstrado importantes vantagens, sobretudo por serem 

solúveis em água, descartando a necessidade de aplicação do processo de 

estabilização, bem como, ausência de toxicidade das NPAg incorporada a polímeros 

(Li et al., 2011). A goma xantana (GX) é um importante biopolímero produzido pelo 

fitopatógeno Xanthomonas sp, que possui numerosas aplicações comerciais em 

diversos setores como indústria petroquímica e alimentícia. Recentemente foi 

desenvolvido uma técnica de produção de NPAg associadas a GX através de 

processo fermentativo realizado pela Xanthomonas sp na presença de nitrato de prata, 

resultando na redução de íons Ag+ e uma formação biológica de nanopartículas (Silva, 

2012). 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da 

membrana de bionanocompósito xantana:prata sobre o processo de reparo cicatricial 

causado por queimaduras de segundo grau em pele suína. O principal interesse nessa 

área visa o desenvolvimento de filmes bioativos que poderão ser utilizados como 

barreira contra infecções e favorecer o processo de cicatrização. 
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2.1 Queimaduras 

A pele é um órgão protetor que constitui a barreira natural do organismo 

composta por duas camadas, sendo uma mais externa a epiderme e outra interna a 

derme. A epiderme é constituída de tecido epitelial estratificado pavimentoso 

queratinizado, enquanto que a derme é composta por duas camadas distintas 

morfologicamente chamadas de derme papilar (superficial e frouxa) e derme reticular 

(mais profunda e densa) (Oliveira, 2010; Groen et al., 2011). 

A derme papilar é a camada mais superior e está localizada logo abaixo da 

epiderme se estendendo até aproximadamente o primeiro plexo vascular (Rete 

subpapillare), enquanto que a derme reticular consiste na camada mais profunda. 

Ambas distinguem morfologicamente devido a maior densidade celular da derme 

papilar, que apresenta delicadas fibras de colágeno e elastina que se encontram 

arranjadas de forma mais dispersa e perpendicular à superfície da pele. Já a derme 

reticular possui matriz extracelular de maior espessura, sendo caracterizada por tecido 

conjuntivo denso não modelado, com grossas fibras de colágeno tipo I intimamente 

reunidas em grandes feixes dispostos paralelamente à superfície da pele e redes de 

grossas fibras elásticas que estão enredadas com as fibras de colágeno (Oliveira, 

2010; Janson et al., 2013). 

A expressão e secreção de vários constituintes da matriz diferem em ambas as 

camadas, a exemplo da decorina e colágeno XVI  que são mais encontrados na derme 

papilar, enquanto que a versicana está mais abundante na derme reticular. Quanto 

aos fibroblastos das respectivas camadas quando isolados e cultivados in vitro, 

apresentam diferenças. Os fibroblastos papilares mostram proliferação aumentada, 

com aspecto morfológico mais delgado e fusiforme quando comparado com os 

reticulares. Outras diferenças foram encontradas no cultivo in vitro, quanto à produção 

e resposta a diferentes fatores de crescimento (Janson et al., 2013). 

Mesmo com a complexa sobreposição de camadas que confere a pele uma 

importante função protetora, constantemente essa sofre injurias que podem ser de 

distintas etiologias, sendo às queimaduras uma das mais importantes. Essas lesões 

podem variar desde uma pequena bolha até formas mais graves capazes de resultar 

em respostas sistêmicas proporcionais a extensão e a profundidade da lesão. Esse 

agravo pode gerar no indivíduo acometido uma desfiguração da área afetada, 

incapacidade e até a morte (Xue et al., 2012).   
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A exposição prolongada da pele a temperaturas superiores a 40ºC geram a 

desnaturação das proteínas, perda da integridade das membranas celulares e 

consequentemente perda de plasma. Em queimaduras ocasionadas por temperaturas 

mais elevadas (>60ºC), somente um segundo de exposição já é suficiente para que 

ocorra o aparecimento de necrose e coagulação.  O resfriamento imediato da área 

lesionada apresentou-se como importante fator atuante as consequências geradas 

pela exposição da pele a altas temperaturas. A aplicação tópica de água resfriada 

(15ºC à 2ºC) sobre a área lesada demonstrou melhorar a epitelização e diminuir a 

ocorrência de cicatrizes (Cuttle et al., 2009). 

Os efeitos fisiopatológicos das queimaduras são gerados através de alterações 

estruturais e metabólicas promovidos por agentes tóxicos, antigênicos e 

imunomoduladores. Alguns desses agentes são mediadores locais como serotonina, 

bradicinina, óxido nítrico, radicais livres, prostaglandinas, fator de necrose tumoral 

(TNF), interleucinas e histaminas, sendo esse último o principal mediador de fase 

aguda responsável pelo aumento da permeabilidade microvascular, observada 

imediatamente após a queimadura. A histamina provoca transitoriamente grandes 

lacunas endoteliais, como resultado de uma contração do endotélio venular, também 

parece atuar em associação com a xantina oxidase e radicais livres, desencadeando o 

aumento da pressão hidrostática e redução da pressão coloidosmótica, promovendo a 

saída de líquidos e consequente formação de edema (Evers, Bhavsar e Mailander 

2010). 

As alterações locais que ocorrem em feridas ocasionadas por queimaduras 

podem ser classificadas em três zonas (Figura 1). A zona de coagulação, que 

encontra-se na região central da lesão sendo constituída por tecidos desvitalizados. A 

área mais periférica que é chamada de zona de hiperemia, caracterizada por 

vasodilatação, sem alterações inflamatórias ou danos estruturais. Entre as zonas 

supracitadas, em uma região intermediária surge à zona de estase, que na maioria 

das vezes só permite sua identificação mais precisa em queimaduras dérmicas 

profundas. Essa região é pronunciada por uma estase vascular e isquemia, 

representando do ponto de vista clínico, o maior desafio para a equipe de 

acompanhamento, devido a possibilidade de aumento da sua extensão por até dias 

após a injúria (Nowak, 2012).  
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Clinicamente o tecido da zona isquêmica só pode ser recuperado se ocorrer a 

revascularização dentro de poucos dias. Caso contrário, a morte tecidual torna-se 

inevitável e irreversível. Esta zona é exposta a agentes oxidantes resultantes da 

queimadura e conseguinte reperfusão, principalmente em casos de queimaduras com 

grande extensão. A reperfusão desencadeia a morte celular por apoptose, que  

contribui para a progressiva perda de tecido (Nowak, 2012).  

Figura 1. Classificação das queimaduras de acordo com as alterações locais. 

 

 Hettiaratchy S, Dziewulski P. ABC of burns; pathophysiology and types of burns. BMJ 
2004;328:1427–9. 

As queimaduras podem ser classificadas também de acordo com a 

profundidade da ferida como 1º, 2º ou 3º grau.  Essa profundidade evolui ao longo do 

tempo, especialmente em feridas com espessura parcial. Feridas que inicialmente são 

classificadas como superficial (1º grau), parcialmente superficial ou parcialmente 

profunda (2º grau), podem evoluir para profunda (3º grau) em um período entre dois e 

quatro dias após o momento da lesão. Como evidenciado em estudo histológico, a 

queimadura é um processo dinâmico que demonstra seu grau mais avançado em 

aproximadamente três dias após a injúria. Os principais fatores associados a essa 

evolução da lesão e a necrose tecidual e a zona de estase associada a apoptose 

(Evers, Bhavsar e Mailander 2010). 
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Devido a sua fisiopatologia singular, pacientes com feridas provocadas por 

queimaduras necessitam da avaliação da profundidade da lesão periodicamente. O 

tratamento e o prognóstico estão associados intimamente com a extensão e 

profundidade da lesão, sendo necessária a classificação da lesão para que seja 

instituída a melhor conduta terapêutica. (Evers, Bhavsar e Mailander 2010; et al., 

2012). 

As queimaduras superficiais restringem-se a epiderme e são caracterizadas 

pela presença de hiperemia, edema e dor, sendo necessário entre cinco e sete dias 

para sua cicatrização. As que possuem espessura parcial podem ser superficiais ou 

profundas. As superficiais atingem a derme em sua camada superior (derme papilar), 

podendo caracterizar-se pela presença de bolhas, umidade e dor acentuada, deixando 

o mínimo de tecido cicatricial. As profundas acometem quase toda a derme, 

apresentando coloração pálida e menos dor. Esse tipo de lesão necessita de um 

tempo maior para cicatrização (três a seis semanas), além de deixar um tecido 

cicatricial que pode hipertrofiar e contrair (Andrade et al., 2010; Evers, Bhavsar e 

Mailander 2010). 

As queimaduras mais graves, consideradas de espessura total, possuem 

aspecto esbranquiçado e rígido, devido à ausência de elementos dérmicos de 

regeneração, necessitando de enxerto para cicatrização. Podem acometer todas as 

camadas da pele podendo chegar até ao tecido subcutâneo, muscular e ósseo. 

(Andrade et al., 2010).  Repercussões sistêmicas podem ocorrer após queimaduras 

profundas a exemplo das cardiovasculares (depressão do miocárdio, formação de 

edema e hipovolemia), pulmonares (vasoconstrição local, edema), gastrointestinais 

(deficiência de absorção e motilidade gastrointestinal, vasoconstrição esplênica e 

aumento do pH intragástrico), hematopoiéticas (anemia, imunodepressão) e renal 

(vasoconstrição esplênica). Todas essas mudanças levam a síndromes clínicas 

importantes, como choque, insuficiência respiratória e síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA), íleo paralítico, septicemia e insuficiência renal. Esses 

quadros clínicos que envolvem uma variedade de eventos patológicos é que irá 

condicionar a evolução clínica dos pacientes queimados (Nowak, 2012). 

 Wang et al. (2010) determinaram que quando a área lesada atingia mais de 

70% da superfície corpórea em adultos, os índices de mortalidade foram superiores a 

30%. Além da extensão da lesão outros fatores que cursam com altos índices de 
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mortalidade também foram evidenciados no estudo como lesão por inalação grave, 

altos níveis de creatinina sérica, suporte inotrópico, trombocitopenia, ventilação 

mecânica e sepse. 

A etiologia da queimadura pode ser devido a agentes térmicos, químicos, 

elétricos, biológicos ou radioativos, levando a danos parciais ou totais da pele e seus 

anexos e até atingindo camadas mais profundas, como tecidos subcutâneos, 

músculos, tendões e ossos (Wang et al., 2012a). Na Europa, a maioria dos casos 

estavam associados ao contato com água fervente e chama, onde índices elevados de 

mortalidade foram observados em indivíduos de tenra idade e também em casos de 

lesões extensas. A água fervente foi a principal etiologia das queimaduras em 

pesquisa realizada no Irã, sem predominância de sexo ou idade, contundo, os casos 

mais passíveis de serem evitados eram em mulheres e crianças, pois estavam 

relacionadas a incidentes na cozinha e poderiam não ter ocorrido se fossem adotadas 

simples condutas preventivas (Wolf et al., 2011). 

Quanto à epidemiologia dessa lesão, um estudo realizado em Bangladesh 

demonstrou que as crianças eram as mais acometidas, sobretudo aquelas de baixa 

idade que viviam em moradias onde não possuíam um cômodo separado para a 

cozinha, ou que essa não tinha porta que a separava dos demais cômodos da casa.  

Ainda nesse mesmo estudo, foi verificada alta incidência de queimaduras em crianças 

que viviam em habitações que usavam lâmpadas de querosene para iluminação, e 

que após a implantação de uma política de restrição desse tipo de iluminação, houve 

uma significativa diminuição de novos casos (Mashreky et al., 2010). 

Estudo realizado na Nova Zelândia investigou os fatores socioeconômicos 

associados à incidência de queimaduras, foi possível determinar que o maior número 

de admissões nas unidades de saúde era de indivíduos menos favorecidos 

economicamente. Diante disso foi possível concluir que a prevenção de queimaduras 

não está somente relacionada com o fornecimento de tecnologias específicas de 

prevenção, mas também com o desenvolvimento de políticas preventivas que 

objetivem a parcela da população supracitada (Mistry et al., 2010).  

No Brasil a cada ano ocorrem cerca de 1.000.000 de novos casos de 

queimaduras, dos quais 100.000 procuram atendimento médico e 2.500 resultam em 

óbito. A taxa de mortalidade em pacientes queimados pode variar entre 0,86% a 

34,4% estando associada, na maioria das vezes, a infecção. Essa associação tende a 
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aumentar o tempo de internação dos indivíduos acometidos, podendo ser de até 266 

dias (Silva et al., 2010). Segundo Dale et al. (2013), o tempo de internação prolongado 

é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento de complicações.  

2.2 Cicatrização 

O processo de cicatrização será ativado toda vez que houver rompimento da 

integridade da pele. Trata-se de um evento complexo que envolve a interação entre 

células estromais e circulatórias, ambas ativadas mediante sinalização de mediadores 

químicos, fragmentos celulares, microrganismos e alterações físico-químicas no 

microambiente da lesão e áreas adjacentes (Gouin e Glaser 2011; Pitzer e Patel 2011) 

Segundo a classificação mais completa e detalhada os eventos que ocorrem no 

processo cicatricial podem ser divididos didaticamente em cinco fases principais: 

coagulação, inflamação, proliferação, contração da ferida e remodelação. Em alguns 

momentos essas fases podem coincidir e se sobrepor para que o reparo tecidual 

possa ocorrer de forma efetiva (Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003). 

Imediatamente após a ocorrência da injúria tecidual a fase de coagulação 

inicia-se, consistindo na atuação das plaquetas e da cascata de coagulação. Nesse 

momento corre uma complexa liberação de substâncias vasoativas, adesinas, fatores 

de crescimento e proteases, que vão ditar o início de outras fases. A formação inicial 

do coágulo terá como principal função a junção das bordas da ferida e também o 

cruzamento da fibronectina que oferecerá uma matriz provisória para os fibroblastos, 

queratinócitos e células endoteliais (Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003). 

Esse coágulo contém células aprisionadas, tecido conjuntivo das bordas da 

ferida e células epiteliais das margens da lesão, que terão papel fundamental na 

emissão de sinalizadores. A interleucina-1 (IL-1) e fator de necrose tumoral-α (TNF- α) 

são liberados por marcrófagos presentes no coágulo e por ceratinócitos da margem da 

lesão. Essas citocinas irão estimular as células endoteliais a liberar adesinas (ICAM, 

VCAM e seletinas), permitindo a adesão de leucócitos. Mediadores como taquicininas 

e histaminas, serão produzidos respectivamente pelas terminações nervosas e 

mastócitos, com intuito de promover a vasodilatação de arteríolas e 

consequentemente a abertura dos capilares do tecido conjuntivo das margens. 

(Brasileiro Filho, 2011). 
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 Subsequentemente a coagulação ocorre à inflamação que dependerá de 

inúmeros mediadores químicos e células inflamatórias como polimorfonucleares 

(PMN), macrófagos e linfócitos. Os PMN terão papel fundamental na fagocitose de 

bactérias e irão predominar no tecido por três a cinco dias. Os macrófagos ocupam 

papel de destaque na fase inflamatória devido a realização de intensa fagocitose em 

bactérias, desbrida corpos estranhos e direciona o tecido de granulação, essas células 

atuaram entre três e dez dias após o momento da lesão. Os linfócitos tendem a 

aparecer em aproximadamente sete dias, e são responsáveis pela produção de 

linfocinas que agem sobre os macrófagos de forma ainda não muito esclarecida 

(Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003).  

A migração de leucócitos para área da lesão se dá pelo estímulo de diferentes 

agentes quimiotáticos. Nas primeiras horas, a migração maciça de neutrófilos é 

estimulada por fibrinopeptídeos, sistema complemento e principalmente quimiocinas 

do grupo CXC (CXCL 2, CXCL 3, CXCL 6 e CXCL 8). Após 18 horas a produção de 

CC predomina (CCL 2, CCL 3, CCL 5, CCL 7 e CCL 8) atraindo monócitos e outras 

quimiocinas CXC (CXCL 9, CXCL 9 e CXCL 11) recrutam linfócitos, que 

predominaram no exsudato após 24 horas. Essas quimiocinas são produzidas por 

células conjuntivas, plaquetas e células endoteliais (Brasileiro Filho, 2011).  

Além das células inflamatórias e dos mediadores químicos, a fase inflamatória 

conta com o importante papel da fibronectina. Sintetizada a partir de fibroblastos, 

queratinócitos e células endoteliais, ela atua aderindo à fibrina, ao colágeno e a outros 

tipos celulares, atuando como substância adesiva para consolidar o coágulo de fibrina, 

as células e os componentes de matriz. Além de formar essa base para a matriz 

extracelular, tem propriedades quimiotáticas e promove a opsonização e fagocitose de 

corpos estranhos e bactérias (Velnar, Bailey e Smrkolj 2009; Dryden, Shoemaker e 

Kim 2013).  

A fase seguinte é a proliferativa que tem por objetivo a formação do tecido de 

granulação, sendo subdividida em três subfases. A primeira subfase é a 

reepitelização, sendo marcada pelo início do tecido de granulação logo após a 

fagocitose do coágulo promovida pelos fagócitos. Nesse momento ocorre a migração 

de queratinócitos das bordas e anexos remanescentes que também dependerá da 

liberação de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento. Os queratinócitos tem 

sua proliferação estimulada pela CXCL 8, que deslocam-se e prendem-se a matriz 
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provisória de fibrina, permitindo assim a posterior síntese da membrana basal. A 

segunda subfase da proliferação é a fibroplasia, onde há proliferação de fibroblastos e 

produção de colágeno, elastina e outras proteínas. (Oliveira, 2010; Young e McNaught 

2011). Fatores de crescimento como FGF-a, FGF-b, TGFβ e PDGF são sintetizados 

na matriz extracelular e atuam na proliferação dos fibroblastos e na síntese de 

componentes da matriz. Os fibroblastos, agora em maior número, depositam 

componentes da matriz, que inicialmente terá uma consistência mais fluida composta 

principalmente por poliglicanos (ácido hialurônico) e colágeno tipo III (fibras finas), que 

permitirá uma migração facilitada das células, além de fornecer um ambiente propício 

para sua sobrevivência e proliferação (Brasileiro Filho, 2011). 

 A angiogênese é a terceira subfase da fase inflamatória sendo marcada pela 

formação de novos vasos sanguíneos que darão suporte a formação da nova matriz e 

ocorre paralelamente a fibroplasia. A partir do endotélio das margens da ferida, ocorre 

o surgimento de capilares sanguíneos estimulados por fatores de crescimento (VEGF, 

FGF e PDGF) e a citocina TNF-α. Esses sinalizadores induzem a proliferação das 

células endoteliais que produzirão metaloproteases (enzimas digestivas que atuaram 

na membrana basal) e deslocam-se atraídos pelo efeito quimiotático de produtos de 

degradação da matriz, pelo VEGF e pelas quimiocinas CXCL 1,2,7,12 e CCL 2. Devido 

à proteólise de um precursor do plasminogênio existentes na membrana das células 

endoteliais e de fibroblastos, é gerado o PRGF (plasminogen related growth fator) que 

possui importante ação mitogênica e induz o fenótipo de motilidade celular. A 

migração dessas células em direção ao coágulo permitirá a formação de brotos 

celulares e partir da síntese da membrana basal pelas células endoteliais, o broto se 

organiza formando a luz do novo capilar, em comunicação com o capilar de origem 

(Dryden, Shoemaker e Kim, 2013). 

 Essa rede de capilares recém-formados acompanha a nova matriz que esta 

sendo formada por fibroblastos, originando um tecido conjuntivo bem vascularizado. 

Esse novo tecido conjuntivo associado a leucócitos, fibras de colágeno tipo III, ácido 

hialurônico e quantidade moderada de proteoglicanas receberá o nome de tecido de 

granulação. Macroscopicamente esse tecido terá coloração rósea, aspecto granuloso 

e edemaciado, devido ao endotélio capilar não apresentar estrutura juncionais 

completas e permitir a passagem de líquidos para o interstício (Dryden, Shoemaker e 

Kim, 2013). Logo após a angiogênese inicia-se a fase de contração a partir do 

movimento centrípeto das bordas da ferida realizada pelos miofibroblastos que 
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proporcionarão uma redução diária da área da ferida entre 0,60 e 0,75 mm 

(Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum, 2003).  

A última fase da cicatrização é a de maturação ou remodelação, sendo 

marcada pela substituição do colágeno tipo 3 pelo tipo 1, absorção de água e 

diminuição dos vasos sanguíneos. Essa fase é marcada por um aumento da 

quantidade de colágeno, que após duas semanas passam a predominar na matriz 

extracelular. De forma concomitante começa haver uma redução da síntese de 

glicosaminoglicanos, em especial do ácido hialurônico. O colágeno que predomina 

nesse momento é o tipo I, que possui fibras mais grosseiras e compactas, 

comprimindo os capilares e reduzindo seu número. Por meio da apoptose, as células 

fagocitária desaparecem gradativamente e o tecido de granulação previamente 

formado da espaço a um tecido conjuntivo mais denso e menos vascularizado, situado 

logo abaixo da epiderme já regenerada (Brasileiro Filho, 2011).  

Mesmo na fase de remodelação a colagenólise pode ser evidenciada, com 

importante renovação de colágeno e progressivo aumento das ligações transversais 

entre as suas moléculas que conferem uma maior rigidez e estabilidade ao tecido. Os 

miofibroblastos presentes atuam na síntese de actina tornando-se contráteis, 

possibilitando sua atuação na contração da cicatriz o que tem papel fundamental na 

aproximação das bordas da ferida. A transformação de fibroblastos em  

miofibroblastos em feridas por segunda intenção é um fenômeno muito mais intenso e 

evidenciável se comparada às de primeira intenção devido a maior aérea a ser 

retraída. Nesses casos a retração é tão pronunciada que pode, após alguns meses, 

reduzir a superfície da cicatriz em até 90% da dimensão inicial (Dryden, Shoemaker e 

Kim, 2013) O tempo de duração dessa fase dependerá da natureza da ferida e 

quantidade do tecido lesado, podendo findar-se em meses ou se estender por até dois 

anos (Wild et al 2010) 

Existem ainda fatores locais que podem desacelerar ou até impedir a 

cicatrização como o déficit do suporte nutricional, baixa oxigenação tecidual, infecção, 

necrose, baixa umidade, extensão da ferida, idade do paciente e imunossupressão. 

Alterações no processo cicatricial podem desencadear situações de deficiência do 

tecido regenerativo, formação excessiva desse tecido (cicatriz hipertrófica e quelóide) 

e formação de contraturas (Young e McNaught 2011). 



13 

 

A cicatrização pode ocorrer ainda por primeira ou segunda intenção a depender 

da gravidade da lesão.  A de primeira intenção ocorre por aproximação das bordas da 

ferida, utilizando menor quantidade de colágeno, e assim, reduzindo o tempo de 

recuperação. As lesões por queimaduras ocasionam importante perda cutânea, o que 

dificulta ou mesmo impossibilita a aproximação das bordas, dando origem a um 

processo de cicatrização por segunda intenção. As feridas ocasionadas por 

queimaduras exigem maior manutenção da perfusão tissular e preservação dos 

tecidos viáveis como limpeza constante, conservação da umidade, prevenção de 

infecções e proteção contra novos traumas. Manter ainda a mobilidade e 

funcionamento da área afetada é de suma importância para que ocorra uma 

cicatrização em tempo oportuno (Sergent et al 2012; Nusbaum et al 2012) 

A cicatrização das queimaduras é mais lenta, com maior risco de infecção, 

produzindo retração cicatricial, cicatrizes extensas e alto custo de tratamento (Nawaz e 

Bentley 2011). São sempre consideradas como contaminadas por estarem expostas a 

sujidades do local de ocorrência da injúria, devido à colonização imediata por 

microrganismos e pela rápida proliferação desses em consequência à grande 

quantidade de fontes de carbono encontradas no tecido desvitalizado (Drinka, Bonham 

e Crnich 2012). Sendo assim, faz-se necessário a aplicação de técnicas meticulosas e 

constantes de limpeza das feridas, desbridamento de tecidos não viáveis e demais 

condições que propiciem um ambiente ideal para a reparação tecidual (Nusbaum et al 

2012; Shvyrkov e Yanushevich 2013) 

2.3 Tratamentos das queimaduras  

2.3.1 Desbridamento 

 No que concerne ao tratamento de feridas, existem algumas concepções que 

são consenso atualmente como à necessidade de desbridamento, remoção do 

exsudato e controle do crescimento microbiano. Esses procedimentos têm como 

objetivo a restauração do ambiente natural da ferida, seja aguda ou crônica, para que 

essa possa desenvolver naturalmente o processo cicatricial (Beitz, 2012). 

Alguns fatores tendem a dificultar o processo de cicatrização, sobretudo à re-

epitelização tais como hiperproliferação da borda da ferida, níveis elevados de 

citocinas pró-inflamatórias e metaloproteases de matriz, baixa atividade de fatores de 

crescimento e células senescentes. A presença desse tecido desvitalizado no leito da 



14 

 

ferida além de estar associado ao retardo da cicatrização proporciona um ambiente 

fértil para a proliferação de microrganismos (Shvyrkov e Yanushevich 2013).   

Estudos têm sugerido que a colonização de feridas com carga microbiana a 

partir de 105 UFC/g de tecido prejudica o curso do processo de cicatrização, mesmo 

quando não há sinais evidentes de infecção. Elementos que podem contribuir para o 

efeito deletério microbiano sobre feridas, principalmente crônicas, são fatores de 

virulência, sinergismo polimicrobiano, e formação de biofilmes. Esses últimos são 

caracterizados por comunidades de microrganismos embutidos em uma matriz que 

passam a produzir substâncias poliméricas extracelulares que facilitam a adesão de 

novas células microbianas, permitindo o crescimento e renovação do biofilme 

(Nusbaum et al., 2012).  

Esses biofilmes microbianos são encontrados em cerca de 60% a 80% das 

feridas crônicas e tem representado um desafio ímpar para os clínicos devido a sua 

persistência, indefinição do agente etiológico em culturas diagnósticas e sua 

importante resistência a terapia antimicrobiana convencional. Em estudos com suínos, 

foi determinado que uma vez formado o biofilme nas feridas, sua erradicação torna-se 

muito mais difícil do que a colonização microbiana comum (Davis et al., 2008). 

Essa situação adversa causada pela colonização microbiana vem reforçando a 

importância do desbridamento no tratamento de feridas crônicas. A remoção de 

agentes físicos, moleculares, microbiológicos e de tecidos desvitalizados tem facilitado 

não somente a cicatrização de forma endógena como também, tem possibilitado a 

aplicação de uma variedade de modalidades terapêuticas (Nusbaum et al., 2012). 

Os desbridamentos podem possuir princípios diversificados podendo ser 

classificados como autolíticos, cirúrgicos, enzimáticos, mecânicos e biológicos. O 

autolítico baseia-se na lise natural da necrose por intermédio de leucócitos e enzimas 

digestivas que atuam durante a fase inflamatória, sendo hidrogéis e hidrocolóides 

exemplo de produtos comercializados que possuem esse tipo de atividade. O 

desbridamento cirúrgico pode ser classificado em fascial, tangencial ou profundo e sua 

aplicação dependerá da extensão da área de necrose e do tipo de remoção 

necessária. Esse tipo de desbridamento requer anestesia e ambiente cirúrgico. O 

desbridamento precoce de lesões de espessura total, seguido de enxerto e o 

concomitante progresso científico, que permitiu a realização de procedimentos 
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extensos, possibilitaram o grande avanço no tratamento das queimaduras (Rosenberg 

et al., 2012; Nusbaum et al., 2012). 

O desbridamento do tipo enzimático baseia-se na utilização de enzimas 

exógenas seletivas. Essas enzimas podem ser de origem animal, como a fibrolisina 

que é obtida a partir do plasma bovino, ou vegetal a exemplo da papaína que tem sido 

utilizada no Brasil e na África. O desbridamento mecânico é realizado através da 

fricção de gazes, compressas ou esponjas, na superfície das feridas, sendo auxiliadas 

por um jato de água pressurizado ou por hidroterapia. Esse tipo de desbridamento 

possui baixa seletividade, ocasionando muitas vezes danos no tecido viável. O 

desbridamento de cunho biológico é realizado através da utilização de larvas de 

mosca da espécie Lucilia sericata, cuja ovos são utilizados após processo de 

esterilização (Langer et al., 2012; Rosenberg et al., 2012; Nusbaum et al., 2012).  

2.3.2. Soluções antissépticas 

Devido à impossibilidade de “esterilizar” uma ferida, há poucas evidências da 

efetividade de agentes antissépticos para limpeza de lesões ocasionadas por 

queimaduras. A presença de material orgânico como sangue e tecidos necróticos, 

reduz significativamente a efetividade dos antissépticos (Rossi et. al., 2010; Hübner et 

al., 2011). 

Em geral, devido a sua natureza química, os antissépticos atuam quebrando as 

ligações existentes entre os corpos estranhos na superfície das feridas. A força da sua 

reatividade química é proporcional a sua capacidade de limpeza e toxicidade celular. A 

indicação da utilização de antissépticos para redução da carga microbiana, sempre 

deve ser avaliada levando em consideração seu efeito citotóxico, sendo reservado em 

casos de lesão com poucos tecidos viáveis, ou quando o risco de infecção supera o 

objetivo inicial de promoção do reparo tecidual (Atiyeh, Dibo e  Hayek 2009; Rossi et. 

al., 2010). 

Pesquisas utilizando roedores constataram que o polivinil pirrolidona iodo 

(PVP-I) na concentração de 0,05% não causa danos aos fibroblastos, contudo, 

provoca diminuição da força tensil, o que resulta no atraso da epitelização. Entretanto 

na concentração de 10%, como utilizada na prática clínica, demonstraram 100% de 

citotoxidade (Greenhalgh et. al., 2009). Estudos controlados sobre cicatrização que 

utilizaram PVP-I a 1%, não demonstraram diferenças significativas quanto a média do 
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tempo de cicatrização para feridas tratadas e não tratadas por esse agente, embora 

não haja evidências de que esse produto possa ajudar na cicatrização. Outros estudos 

in vivo, apesar de não comprovar toxicidade do PVP-I, também não demonstraram 

evidências suficientes sobre sua efetividade no tratamento de feridas. Diante disso a 

Food and Drug Administration (FDA), aprovou o uso do PVP-I a 1% para tratamento a 

curto prazo (1 semana) de feridas consideradas superficiais (Vermeulen, Westerbos e 

Ubbink 2010). 

O peróxido de hidrogênio é outra opção de agente anti-séptico comumente  

utilizado para ferimentos na pele. Seu mecanismo de ação frente ao controle 

microbiano pode ocorrer por dois modos distintos: rapidamente causando danos com 

ação direta no DNA por meio de radicais hidroxila altamente reagentes, ou mais 

lentamente inativando algumas enzimas essensiais ao metabolismo microbiano. 

Possui efetividade discutida e demonstrou ineficiência em um estudo prospectivo de 

apendicectomia em humanos que constatou não haver diferenças entre os grupos 

tratados e não tratados com o peróxido de hidrogênio. Quanto a sua ação citotóxica, 

foi determinado que esse anti-séptico induz a morte dos queratinócitos, além inibir  sua 

migração (Lio e Kaye, 2011). 

 Outro agente antisséptico utilizado na descontaminação de feridas é o 

hipoclorito de sódio 0,5%, devido a sua capacidade de dissolver tecido necrótico e sua 

conhecida atividade bactericida. Porém, esse produto possui citotoxidade comprovada, 

mesmo em baixas concentrações, o que foi evidenciado pelo atraso do reparo em 

experimentos que utilizaram essa substância (Coetzee et al., 2012).  

A solução de gluconato de clorexidina na concentração de 0,05% demonstrou 

importante atividade antibacteriana em microrganismos Gram-positivo e Gram-

negativo. Essa solução possui citotoxidade bem conhecida para uma grande 

variedade de células, sobretudo, as do sistema imune. Avaliando a citotoxidade 

induzida da clorexidina em macrófagos de ratos, foi observado uma relação de 

dependência entre concentração e tempo de exposição quanto ao potencial citotóxico, 

chamando atenção para um efeito citotóxico em soluções de clorexidina com 

concentração 100 vezes menor do que a utilizada na prática clínica. (Aruga et al., 

2012) 
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Outra substância que possui larga utilização em feridas causadas por 

queimaduras é a prata. Esse composto vem sendo utilizado para fins medicinais desde 

os tempos remotos quando civilizações antigas, a exemplos dos gregos, usavam 

moedas de prata para desinfecção. Sua utilização foi sendo ampliada ao longo do 

tempo sendo empregada no século 19 no tratamento de epilepsia, doenças venéreas 

e úlceras cutâneas de membros inferiores. No final do século 20, o nitrato de prata a 

1% começou a ser utilizado como colírio em recém-nascidos para prevenção de 

infecções oculares no pós-parto, sendo mais especificamente em 1968, desenvolvido 

um creme a base de sulfadiazina de prata (SP) para tratar queimaduras (Huang et al., 

2007).  

O importante papel exercido pela SP no processo cicatricial de queimaduras 

deve-se ao fato da sua atividade antimicrobiana, o que vem a reduzir a incidência de 

infecções. Essa atividade biológica da SP está relacionada ao deslocamento de íons 

hidrogênio das pontes de nitrogênio - hidrogênio da hélice do DNA bacteriano. A 

substituição do hidrogênio pela prata, que possui maior afinidade de ligação com o 

nitrogênio das bases pirimídicas, estabelece um padrão de ligação incompatível com a 

replicação do celular bacteriana. Dessa forma a ação da SP se dá primeiramente a 

nível da membrana  e parede celular microbiana, promovendo o seu  enfraquecimento, 

o que possibilita a entrada da SP na célula bacteriana, para que de forma secundária 

ela possa agir no DNA (Atiyeh, Dibo e  Hayek 2009). 

A SP a 1% é um dos agentes tópicos mais utilizados no tratamento de 

queimaduras, sendo recomendada para lesões de segundo e terceiro graus, devido a 

sua facilidade de aplicação e atividade biológica supracitada. Contudo, alguns efeitos 

colaterais foram descritos como discreta leucopenia após alguns dias de uso e 

episódios de hipersensibilidade. Há evidencias na literatura sobre sua toxicidade para 

o crescimento de queratinócitos e fibroblastos. Em estudo realizado com cultura de 

queratinócitos foi observado toxicidade da SP na concentração de 0,3%, que é três 

vezes inferior àquela utilizada na prática médica (1%) (Atiyeh, Dibo e  Hayek 2009). 

Mesmo com a efetividade discutida quanto ao uso dos agentes anti-sépticos na 

descontaminação da ferida, torna-se evidente que esse processo é importante para 

diminuição do tecido necrótico no leito da lesão o que gera maior eficiência no reparo 

tecidual (Lio e Kaye, 2011). Acredita-se que a redução da carga microbiana esta mais 
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associada a um desbridamento efetivo do que ao uso de alguns anti-sépticos 

(Nusbaum et al., 2012).  

2.3.3 Coberturas ou curativos dérmicos  

Além dos agentes químicos e o desbridamento, outro artifício importante da 

terapia tópica de feridas é a utilização de coberturas oclusivas que podem ser 

classificadas como primárias devido a permanecerem em contato direto com a lesão, e 

secundárias quando ficam sobre a cobertura primária a exemplo de gaze e algodão 

(Walter et al., 2012). 

A conduta terapêutica empregada no tratamento de queimaduras tem se 

mostrado bem diversificada, associando muitas vezes agentes tópicos como água 

gelada anti-sépticos, antibiótico e curativos. Existe uma constante busca por produtos 

que possuam a capacidade de favorecer a cicatrização de feridas cutâneas de forma 

mais eficiente que os tratamentos atualmente empregados, destacando-se nesse 

contexto os substitutos temporários de pele (Walter et al., 2012). 

Os substitutos temporários de pele podem atuar como cobertura oclusiva 

primária sendo eficientes no tratamento de queimaduras superficiais recentes e 

também na cobertura da lesão enquanto aguarda-se o enxerto definitivo, funcionando 

como curativos. Devem ser substituídos em intervalos regulares de tempo ou mantidos 

até a cicatrização ou enxerto, caso a aderência seja boa ou não haja infecção 

(Rahmanian-Schwarz et al., 2012). 

Alguns desses curativos são considerados como biológicos por conterem 

componentes de origem animal como colágeno, peptídeos e proteínas de matriz extra-

celular, sendo que as pesquisas indicam resultados positivos para cicatrização de 

feridas. Esses curativos ocupam a superfície da área lesionada, minimizando o espaço 

para colonização de bactérias pertencentes à microbiota e atuam como substituto 

temporário da pele (Agarwal et al., 2012).  

Esse tipo de curativo fornece arcabouço para migração e proliferação celular e 

servem como uma barreira mecânica à proliferação de bactérias exógenas, além de 

diminuir a dor devido minimizar os estímulos nervosos locais. No entanto, mesmo 

apresentando baixos níveis de colonização bacteriana exógena, os curativos 

biológicos aplicados em feridas de pacientes acamados frequentemente infeccionam. 
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Esse fato resulta em taxa elevadas de perda do curativo (~20%), o que restringe seu 

uso a um número reduzido de indicações clínicas (Giannelli et al., 2008 ; Faria et al., 

2009).  

A utilização de agentes antimicrobianos de largo espectro incorporados aos 

curativos biológicos a exemplo da clorexidina, tem sido estudada e vem demonstrando 

uma importante ferramenta no controle microbiológico, contudo, a conhecida 

toxicidade desse anti-séptico deve ser considerada, o que tem restringido a sua 

aplicação somente em casos de utilização a curto prazo (Agarwal et al., 2012).  

Os curativos de origem biológica podem ser utilizados desde queimaduras mais 

extensas as de menor dimensão, contudo, devido seu alto custo e o tamanho reduzido 

das peças, acaba sendo empregado somente em lesões agudas de menor extensão, 

ou em situações de preservação do leito da ferida antes do recebimento do 

autotransplante (Vloemans et al., , 2002). A curta vida de prateleira desses produtos 

torna-se uma desvantagem para a sua utilização rotineira e atenta para a necessidade 

do desenvolvimento de produtos que possuam maior estabilidade de armazenamento, 

menor custo e atividade biológica satisfatória, a exemplo dos curativos sintéticos 

(Junkins-Hopkins 2011; Kowalske 2011).  

Existe uma gama de produtos sintéticos comercializados que são utilizados 

como curativos para o tratamento de feridas. Dentre eles, alginatos, espumas 

hidrocelulares, hidrogéis, ácidos graxos, curativos impregnados com prata, entre 

outros. Um dos produtos muito utilizados na atualidade são as membranas à base de 

hidrogéis (actisorb®, DuoDERM®, hyalogran®). Esses curativos têm como objetivo a 

oclusão da área lesada, servindo como uma barreira mecânica para instalação de 

microrganismos exógenos e proteção contra raios ultravioletas. Permitem ainda a 

conservação da temperatura local e mantém o ambiente úmido sendo propício para o 

processo de cicatrização (Bolgiani e Serra 2010; Fioranti-Junior 2012).  

Alguns curativos a base de prata também tem grande funcionalidade no 

processo de cicatrização de queimaduras e costumam ser utilizados em rotinas 

médicas.  O principal motivo da utilização desses curativos está relacionado à sua 

forte ação antimicrobiana de amplo espectro, antisséptica e anti-inflamatória. 

(Moiemen et al., 2011; Fioranti-Junior 2012). A utilização desses curativos em 

protocolos médicos vem crescendo expressivamente, sobretudo, pelo incremento 

trazido pela nanotecnologia que minimizou alguns inconvenientes da utilização da 
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prata em feridas como a Algiria, e potencializou sua ação biológica nos tecidos devido 

a maior capacidade de penetração das NPAg  (Huang et. al., 2007; Moiemen et al., 

2011). 

2.4. A nanotecnologia e a utilização da prata  

As pesquisas no campo da nanotecnologia cresceram vertiginosamente na 

última década e altualmente existem diversas empresas especializadas na produção 

de compostos nanométricos com potenciais de aplicação na área médica (terapêutica 

e diagnóstica), produção de energia, computação molecular e materiais estruturais. 

Em 2008 foi investido mais de $15 bilhões em nanotecnologia, empregando mais de 

400 mil pessoas em todo o mundo. Exitem projeções que em 2020 a nanotecnologia 

terá um impacto na economia mundial próxima a $ 3 trilhões exigindo pelo menos 6 

milhões de trabalhadores nessa área (Duncan, 2011). 

A interdisciplinaridade marca as pesquisas que envolvem a nanotecnologia 

devido haver integração entre química, engenharia, biologia e medicina. Várias 

aplicações nanotecnológicas úteis foram identificadas a exemplo da biologia do 

câncer, que possibilitou o desenvolvimento de tecnologias para a detecção precoce 

utilizando biomarcadores e abordagens terapêuticas que seriam impossíveis serem 

alcançadas utilizando a tecnologia de convencional (Larui et al., 2013). A 

nanotecnologia envolve a caracterização, a fabricação e/ou manipulação de materias 

que tenha dimensões reduzidas a nanoescala (ou compenentes que possuam essa 

dimensão) que pode vaiar entre 1 e 100 nm. Quando as partículas são reduzidas a 

nanopartículas, suas propriedades físicas e químicas são modificadas diferindo do 

mesmo composto em macroescala (Duncan, 2011). 

Esses nanocompostos geralmente são caracterizados de acordo com seu 

tamanho, forma, área de superfície e distribuição. Essas caracteristicas tem importante 

influência na aplicação das nanopartículas, sendo comomumemte determinadas por 

técnicas como espectrofotometria UV-visível, espalhamento de luz dinâmico (DLS), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão 

(TEM), espectroscopia de absorção no infravermelho, difração de raios X utilizando 

método de pó (XRD) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) (Feldheimand 

Foss, 2002;Sepeur, 2008; Shahverdi et al., 2011).   
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A espectroscopia UV-visível é uma técnica comumente utilizada para caracterizar 

nanopartículas metálicas quanto a seu tamanho (2 a 100 nm) através de 

comprimentos de onde que podem variar entre 300-800 nm, sendo as faixas entre 

400-450 nm e 500-550 nm utilizadas para caracterizar NPAg e ouro, respectivamente. 

A dispersão dinâmica de luz tem como finalidade a determinação da carga de 

superfície e tamanho das partículas em suspensão em meio líquido. A microscopia 

eletrônica é um método usual para caracterização morfológica de nanopartículas e 

podem ser realizadas por duas metodologias: transmissão ou varredura, sendo que a 

de transmissão possui uma resolução 1.000 vezes maior em comparação com a de 

varredura. FTIR baseia-se na detecção de grupos funcionais orgânicos (hidroxilas, 

carbonilas, etc) de superfície para determinar a natureza química do nanocomposto. 

DRX é utilizada para a identificação e caracterização da estrutura cristalina das 

nanopartículas, por intermédio de Raios X que penetram no nanomaterial e o tipo de 

difração obtida é comparada com padrões já estabelecidos a fim de obter a informação 

estrutural do nanocomposto. A composição elementar de nanopartículas de metal 

geralmente é estabelecida usando espectroscopia por dispersão de energia (EDS) 

(Mittal,Chisti e Banerjee, 2013). 

A utilização de sais de prata tem atraído muito interesse devido as suas 

aplicações antibacterianas e medicinais. Seu potencial antimicrobiano tem se 

mostrado mais eficiente quando comparado a outros metais como mercúrio, cobre, 

chumbo, crômio e estanho. O aparecimento de bactérias multirresistentes aos 

antibióticos, resultou em uma nova era para o renascimento da busca dessa ação 

biológica em metais, sobretudo a prata (Mijnendonckx et al., 2013). 

Como resultado desse fato, o desenvolvimento de produtos tópicos a base de 

prata vem aumentando e atualmente são comercializados pomadas, géis, ataduras, 

entre outros. Os materiais impregnados com esse metal exibem baixa resistência à 

lavagem, o que resulta em uma dificuldade de manutenção dos níveis de liberação 

desse íon e consequentemente um tempo de vida curto de atividade microbiana, além 

da sua já conhecida atividade citotóxica (Rai, Yadav, Gade, 2009).  Outro 

inconveniente da utilização da prata em sua formulação tradicional (nitrato de prata ou 

sulfadiazina de prata) é a ligação que os íons prata fazem com alguns componentes 

teciduais da ferida, reduzindo assim a sua atuação nas células microbianas e 

consequentemente a sua atividade biológica nesse sentido (Huang et al., 2007). 
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Algumas complicações decorrentes da absorção de prata foram descritas na literatura. 

A mais comum é a agiria que modifica a coloração da pele, unhas e mucosas para 

azul-acinzentado podendo ser de forma permanente (Moiemen et al., 2011). 

 

Diante desses inconvenientes, os materiais que utilizam nanoestruturas de 

prata ganharam especial atenção para controlar infecções. A utilização da prata em 

escala reduzida a nanopartículas tem demonstrado resultados promissores devido ao 

aumento da sua superficie de contato com as lesões (Beer, et. al, 2012). A principal 

vantagem da utilização das NPAg deve-se ao fato de que mesmo em concentrações 

nanomolares, mostram-se mais eficazes do que em concetrações micromolares e 

também devido a não demonstrarem ação tóxica sobre células humanas (Parveen, 

Misra, Sahoo, 2012).  

 

A obtenção de NPAg geralmente está associada a utilização desse metal em 

conjunto com compostos nanoporosos, o que promove a diminuição da sua tendência 

de agregação e permite a liberação controlada desse metal (Yang, et. al,  2012). 

Moiemen et al. (2011) pesquisaram a absorção de um produto a base de NPAg por 

intermédio dos seus níveis séricos, a partir da quantidade de prata encontrada no 

sangue de paciente tratados e observaram que o pico máximo foi no nono dia de 

tratamento com resultado médio de 200,3 µg/L (referência 50,0 à 483 µg/L), enquanto 

que pacientes tratados com SP demonstraram níveis séricos quase duas vezes 

superiores (440 µg/L).  

 

A eficácia desses nanocompósitos na área médica vem sendo confirmada de 

forma preventiva através da diminuição da contaminação microbiana em materiais 

impregnados com NPAg como cateteres e próteses, e curativa, devido a capacidade 

de reduzir infecções bacterianas associadas a feridas de queimaduras (Martinez-

Gutierrez, et. al 2010). Alguns curativos impregnados com prata vêm demonstrando 

99% de eficiência no sentido de remover patógenos. Muitos produtos comerciais, 

como ActicoatTM, Bactigrass®, Fucidin® (Ülkür, Oncul, Karagoz, Yeniz & C ¸ eliköz 

2005), SilvaSorb® (AcryMed / Medline, Mundelein, IL, EUA), Aquacel Ag (ConvaTec, 

Skillman, NJ, EUA), Silvercell® (Johnson & Johnson tratamento de feridas, Somerville, 

NJ, EUA), PolyMem® Silver (Ferris Fármacos, Burr Ridge, Illinois, EUA), Acticoat® 

(Smith & Nephew, London, United Kingdom) e Silverlon® (ArgentumMedical, 

Lakemont, Georgia) foram aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) ou 
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European Food Safety Authority (EFSA) para  serem utilizados como curativos e 

aplicações antibacterianas (Boonkaew et al., 2013; Labouta e Schneider 2013). 

 

 A busca por um maior refinamento na obtenção de NPAg, sobretudo no que 

concerne a eliminação da toxicidade nesse processo tem sido alvo de estudos. A 

síntese de NPAg realizada por redução química (hidrato de hidrazina, boro-hidreto de 

sódio, DMF, etileno-glicol, etc), muitas vezes envolvem absorção de produtos químicos 

nas superfícies das nanopartículas, agregando toxicidade ao produto. Além disso, na 

redução química existe uma tendência das NPAg se aglomerarem, perdendo assim as 

propriedades peculiares associadas a nano escala. Por conseguinte, as 

nanopartículas obtidas pelo processo químico necessitam de estabilização através de 

redução de íons de prata na presença de tensoativos, polímeros e hidrogéis (Vimala et 

al., 2010; Mijnendonckx et al., 2013). 

 

A “nanotecnologia verde” vem despertando elevado interesse dos 

pesquisadores e do setor industrial. Esta terminologia abrange inúmeras aplicações a 

partir de um processo de nanotecnologia ecológico onde se reduz as substâncias de 

síntese proporcionando processos com resíduo zero. Com a crescente demanda da 

síntese de nanopartículas “verdes” surge a necessidade de estudo de novas rotas de 

síntese (Schimidt, 2007).  

 

Dentre as metodologias consideradas “verdes” para obtenção de 

nanopartículas as que utilizam bactérias ocupam lugar de destaque. Uma das razões 

para a utilização de bactérias na síntese de nanopartículas é a sua relativa facilidade 

de manipulação.  Essa habilidade bacteriana foi determinada primeiramente em uma 

estirpe de Pseudomonas stutzeri (Ag259) encontrada em uma mina de prata que se 

mostrou resistente à ação desse metal.  A investigação do fato observou NPAg 

variando entre 35-46 nm acumuladas dentro do espaço periplasmático desse micro-

organimos. Em estudo realizado com essa bactéria, foi observado que quando 

colocada em solução aquosa concentrada (50 mM), foram formadas partículas de 

maior tamanho (200 nm). Essas diferenças de tamanho entre as nanopartículas 

obtidas foram atribuídas ao crescimento celular e as condições de incubação do metal 

(Thakkar,Mhatre e Parikh, 2010).  
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O mecanismo de síntese de NPAg por bactérias ainda não é bem elucidado 

sendo fonte de investigação, a exemplo de uma pesquisa que utilizou estirpes de 

Morganella sp.  RP-42 resistentes a prata isoladas do intestino de insetos. Nessa 

pesquisa foi possível observar que quando esse microrganismo foi exposto ao nitrato 

de prata (AgNO3) produziu NPAg cristalina extracelular com tamanho de  20 ± 5 nm. 

Na análise molecular dessa síntese foram identificados três genes homólogos (silE, 

Silp e Sils) que conferiam resistente à Morganella sp. à prata,  sendo determinado 

posteriormente, que o gene silE mostrou ser o responsável por codificar uma proteína 

de ligação com a prata encontrada prioritariamente no espaço periplasmático. Este é 

um dos poucos relatos que elucidam de resistência a prata em bactérias através de 

evidências moleculares, o que pode estar associado ao mecanismo de síntese das 

NPAg (Thakkar,Mhatre e Parikh, 2010).  

 

Alguns fungos também tem-se mostrado potenciais produtores de 

nanopartículas a exemplo do Verticilium sp, Fusarium oxysporum, e o 

Thermomonospora sp. (Thakka, Mhatre, Parikh, 2010).  Em pesquisa pioneira com 

fungos para síntese de NPAg, utilizando Fusarium culmorum foi possível obter essa 

nanopartícula incorporada/estabilizada no polímero proteico sintetizado por esse 

microrganismo (Ingle et. al., 2009). O desenvolvimento NPAg associados a polímeros 

produzidos por microrganismo tem demonstrado importantes vantagens, sobretudo por 

serem solúveis em água, descartando a necessidade de aplicação do processo de 

estabilização, bem como, ausência de toxicicade das NPAg incorporada a polímeros 

(Li et al., 2011). Diante disso, diversos polímeros tem sido empregado no preparo de 

nanocompósitos de prata a exemplo da quitosana (Vimala et al., 2010), poliéster/argila 

(Konwar, Karak e Mandal, 2010),  polímero / brometo (Sambhy et al., 2006), polivinil 

(Rhim et al., 2006), polimetacrilato de metila (Kong e Jang, 2008) e celulose ( Li et al., 

2011; Dong et al., 2013). 

2.5. Goma Xantana   

A Xanthomonas sp. é uma bactéria fitopatogênica que sintetiza um polímero 

denominado goma xantana (GX) , um polissacarídeo de cadeia longa solúvel em água. 

Esse composto possui larga aceitação comercial por possuir importantes propriedades 

reológicas como, elevada viscosidade, baixa tensão de cisalhamento e estabilidade 

em diferentes faixas de temperatura e pH (Altay e  Gunasekaran 2012). Com uma 

produção anual de 86.000 toneladas para atender diversos setores, possui projeção 
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de vendas para 2015 superiores a 400 milhões de dólares, podendo seu preço por 

quilo, dependendo da variação cambial, variar entre 4,5 a 6,5 dólares (Vorholter et al.,  

2008; Silva 2012). 

 A GX é um polissacarídeo extracelular de alto peso molecular, que possui 

propriedades reológicas importantes, como a viscosidade, as quais têm levado a 

numerosas aplicações no setor industrial, especialmente pela indústria petroquímica, 

que a utiliza na área de prospecção de petróleo. Além disso, é empregada na indústria 

alimentícia como agente espessante, estabilizante ou gelificante em diversos produtos 

facilitando deste modo sua manipulação e armazenagem, obtendo-se produtos com 

qualidade superior aos que utilizam polissacarídeos de origem vegetal ou animal. Já 

na indústria farmacêutica, pode ser utilizada como estabilizante de cremes, emulsões 

e como base para diversos produtos, bem como veículo de liberação controlada de 

fármacos. (Silva, et. al, 2009; Li, et. al, 2011).  

Para uma eficiente produção de GX, a bactéria Xanthomonas sp. necessita de 

vários nutrientes, incluindo micronutrientes como sais de cálcio, potássio e 

macronutrientes fornecedores de carbono e nitrogênio. Glicose e sacarose são as 

fontes de carbono mais utilizadas (Luvielmo e Scamparini, 2009), entretanto, outras 

fontes alternativas estão sendo testadas, dentre elas: amido solúvel (Leela e Sharma, 

2000), maltose (Leela e Sharma, 2000), queijo (Silva et al.,2009), soro de leite (Nery et 

al., 2008), resíduo do suco de maçã (Druzian e Pagliarini, 2007), melaço de cana de 

açúcar (Sharan, Shikha e Darmwal, 2008),  glicerol (Reis et al., 2009). 

Recentemente foi desenvolvido uma técnica de produção de NPAg associadas 

a GX através de processo fermentativo realizado pela Xanthomonas sp na presença 

de nitrato de prata, resultando na redução de íons Ag+ e uma formação biológica de 

nanopartículas (Silva, 2012). Uma das vantagens dessa metodologia sobre as já 

descritas na literatura foi à produção de nanopartículas com diâmetro médio de 2,8 ± 

0,2 nm, menores do que as descritas por outros autores 15-20 nm, 20-30 nm, 5-15 nm, 

5-25 nm, 20-30 nm, 4-8 nm, 5-32 nm respectivamente (Chandran et al., 2006; 

Shahverdi et al., 2007; Parikh et al., 2008; Krishnaraj et al., 2010). 

 Outro fato importante foi a forma de biossíntese da NPAg. A literatura tem 

relatado a produção dessas nanopartículas utilizando biomassa de microrganismo ou 

um polímero com agitação de nitrato de prata por redução química, enquanto que esse 

método envolveu um processo fermentativo e as NPAg obtidas já são imobilizados em 
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uma matriz polimérica, durante a sua formação.  Esses fatos confere as NPAg obtidas 

nesse estudo um grande potencial biotecnológico, devido a associação das 

características do polímero xantana com ação antibacteriana e a prata (Silva, 2012). 
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3. OBJETIVOS 
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3.1 Geral 

- Realizar o desenvolvimento, caracterização e avaliação do potencial 

antimicrobiano e cicatrizante de membrana de bionanocompósito xantana:prata. 

3.2 Específicos 

- Obter bionanocompósito xantana:prata a partir de Xantomonas campestris pv 

campestris 629. 

- Elaborar membranas a partir de xantana e do bionaonocompósito 

xantana:prata.  

- Caracterizar as membranas quanto a espessura, propriedades mecânicas 

(tensão, deformação, módulo de Young) e perfil termoanalítico (DSC e TG/DTG). 

- Determinar a atividade antimicrobiana in vitro das membranas frente a 

Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

- Avaliar o reparo tecidual das queimaduras utilizando membranas em modelo 

animal suíno através de análise histomorfológica. 
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4. METODOLOGIA 
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4.1. Microrganismos 

 

Foram utilizadas linhagens de Xanthomonas campestris cedidas pelo 

Laboratório de Biomateriais (LBMat) do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. As 

linhagens foram reativadas e estocadas a 4ºC, utilizando meio YM (Yeast Malt) (gL-1): 

extrato de levedura 3,0; extrato de malte 3,0; peptona 5,0; glicose 10,0; agar 20,0. As 

placas contendo o microrganismo foram incubadas a 28ºC por 48 horas, após o 

crescimento foram mantidas a 4ºC, sendo reativadas a cada 20 dias. 

 

4.2. Produção NPAg estabilizadas com goma xantana 

 

Foi avaliada a produção NPAg estabilizadas com goma xantana utilizando 

sacarose. Para a obtenção do biopolímero foi utilizado meio de crescimento de células 

- YM padrão (Yeast-Malt), e meio de fermentação (Meio MP-I modificando a fonte de 

carbono). Meio MP-I (g.L-1): 0,2 MgSO4.7H2O; 5,0 KH2PO4; 0,006 H3BO3; 2,0 

(NH4)2SO4; 0,0024 FeCl3; 0,002 CaCl2.2H2O; 0,002 ZnSO4; e 50,0 Fonte de Carbono 

(Sacarose). O cultivo foi realizado em incubador agitador horizontal. A produção de 

células foi realizada em erlemmeyer de 125 mL contendo 28 mL de meio YM por 24 

horas sob 150 rpm a 28°C. Esse cultivo foi utilizado como inóculo (1011 UFC.mL-1) para 

a produção de biopolímero, ao final das 24 horas foi transferido para erlemmeyer de 

500 mL e adicionados 172 mL de meio MP-I contendo as diferentes fontes de 

carbonos a serem avaliadas por 96 horas sob 200 rpm de agitação, a 28°C. Para os 

experimentos contendo prata foi incorporado no meio AgNO3 na concentração de 1.10-

3 Mol.L-1, o experimento foi conduzido no escuro e nas mesmas condições dos 

experimentos para produção de goma xantana sem prata. Posteriormente, a goma foi 

recuperada e caracterizada.  

 

4.3. Recuperação da goma 

 

Após a fermentação o caldo foi centrifugado a 8,000 x g por 30 minutos para a 

sedimentação das células. As células foram secas para cálculo do peso seco. O 

polissacarídeo foi recuperado do sobrenadante com a adição de etanol 95% (3:1). O 

polímero recuperado foi seco, dializado por 48h contra água milli-q, pesado e 

armazenado em frasco vedado para posteriores análises (Ashtaputre e Shah, 1995).    

 



31 

 

4.4. Preparo da membrana de biocompósito xantana:prata 

 

As membranas foram produzidas após solubilização do material plastificante 

(glicerol- 0, 375 g) em um solvente (água destilada-200 mL) em conjunto com os 

polímeros, goma xantana industrial (1,0 g) e goma xantana impregnada com prata (0,5 

g), até haver formação de uma solução filmogênica. Essa mistura foi submetido à 

agitação constante através de agitador magnético (Fisatom) durante uma hora em 

temperatura de 60°C. As bolhas formadas durante o processo de agitação, foram 

eliminadas através sonicador (Branson 1510) durante 5 minutos, retornando ao 

agitador magnético por 12 horas em temperatura ambiente. Após as bolhas serem 

elimidadas, 40 mL da solução foi distribuída em placas de petri para posterior 

secagem por um período de 24 horas em estufa (TE-394-3 Tecnal) a 37°C. O mesmo 

procedimento foi aplicado para confecção das membranas inertes compostas por GX. 

 

 

4.5. Análise Térmica 

As curvas de Calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram obtidas na faixa 

de temperatura entre 25 e 550oC, utilizando-se célula calorimétrica modelo DSC-50 da 

marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1), razão de aquecimento 

de 10oC.min-1, utilizando cápsula de alumínio parcialmente fechada contendo 

aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi calibrada e/ou verificada antes 

dos ensaios no eixo de temperatura utilizando padrões de índio (Tfusão = 156,6oC) e 

zinco (Tfusão = 419,5oC)  metálicos com pureza de 99,99%. Para o fluxo de calor 

empregou-se o ∆Hfusão do índio metálico (28,7 J.g-1).  

 

As curvas termogravimétricas / termogravimétricas derivadas (TG/DTG) foram 

obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 900oC, utilizando-se termobalança modelo 

TGA-50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1), 

razão de aquecimento de 10oC.min-1, utilizando cadinho de platina contendo massa de 

amostra em torno de 3 mg. Antes dos ensaios verificou-se a calibração do instrumento 

empregando-se uma amostra de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma 

ASTM (E1582 – 93). 
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4.6. Caracterização da membrana 

 

As propriedades mecânicas foram determinadas com o uso de um 

texturômetro, no modo tração (TA-TX2, Stable Micro Systems, England). As amostras 

foram cortadas em forma retangular (25 x 10 mm), sendo utilizados 10 corpos de 

prova para cada amostra. A espessura das amostras foi determinada no ponto central 

com o uso de um micrômetro digital (Micrômetro externo digital, Pantec, precisão ± 

0,001 mm). O módulo de Young ou de elasticidade (E) foi calculado a partir da região 

linear da curva de tensão versus deformação, entre 0,00 e 1,00% de alongamento. A 

resistência (tensão de ruptura e alongamento) do material foi calculada através da 

área abaixo da curva de tensão x deformação. A separação das garras foi de 20 mm e 

a velocidade dos testes de 1 mm/s (Rigo, 2005). 

 

 

4.7. Determinação da atividade antimicrobiana 

 

4.7.1 Linhagens microbianas 

 

Para determinação da atividade antimicrobiana das membranas XNPAg, foram 

selecionadas cepas padrão de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923) devido ao valor epidemiológico desses microrganismos em 

infecções cutâneas. As linhagens bacterianas foram cedidas pelo Laboratório Central 

de Biomedicina da Universidade Tiradentes (UNITLAb). 

 

4.7.2 Método de difusão em Agar 

 

Para testagem dos biofilmes frente aos microrganismos supracitados foi 

utilizado o método descrito por Kirby-Bauer (1966), onde a padronização do inóculo a 

ser testado foi realizado a partir de uma suspensão microbiano em solução salina até 

que sua turvação seja equivalente a escala 0,5 de MacFarland. Como controle positivo 

de sensibilidade foram utilizados discos de papel de filtro impregnados com 

antibióticos sintéticos mais adequados para cada linhagem microbiana testada. Como 

controle negativo empregou-se discos confeccionados somente com goma xantana 

(FGX) e para determinar a atividade antimicrobiana dos XNPAg por este método, 

foram confeccionados  pequenos discos (6 mm). Os referidos discos foram colocados 

na superfície do ágar Mueller-Hinton, posteriormente ao semeio do microrganismo, 
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incubadas a 37°C durante 24 horas em estufa para cultura. Após o período de 

incubação, a halos formados foram medidos com régua milimétrica, sendo os 

antibióticos sintéticos classificados como sensível, intermediário ou resistente após 

comparação com pontos de corte determinados pelo CLSI - Clinical Laboratory and 

Standards Institute (2012). Todos os testes foram realizados em triplicata. 

 

4.7.3. Determinação da Atividade Bactericida, Bacteriostática e Taxa de 

letalidade. 

 

Foi preparada uma suspenção microbiana em solução salina estéril das 

bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli utilizando como referência a 

escala de MacFarland (0,5). Alíquotas de 100 µL dessa suspensão foram adicionadas 

na superfície dos discos (2 cm2) compostos por XNPAg e GX , contidos em placas de 

petri estéril e previamente esterilizados sob luz ultravioleta. Após 24 horas de 

incubação em estufa bacteriológica à 35ºC, os filmes foram retirados das placas e 

lavados em solução tampão PBS (0,03 Mmol). Utilizando alça bacteriológica calibrada 

(0,001 mL), foram retiradas alíquotas da suspensção bacteriana em tampão PBS e 

semeadas em placas de ágar sangue (Staphylococcus aureus) e ágar MacConkey 

(Escherichia coli). Ambas as placas foram incubadas em estufa bacteriológica à 35ºC, 

sem restrições de aeração, por 24 horas, para obtenção do crescimento bacteriano e 

posterior contagem de colônias.  

Foram avaliados 4 parâmetros relacionados à atividade antimicrobiana: 

atividade bactericida (T0C –T24T); atividade bacteriostática (T24C –T24T); relação de 

morte (T24C – T24T/ T24C x 100), onde T0C e T24C são as concentrações de bactérias 

viáveis do controle ao tempo de 0 e 24 horas respectivamente, e T24T o número de 

bactérias viáveis da amostra teste depois de 24 horas de contato com o antimicrobiano 

(Yang et al., 2012). 

 

 

 4.8. Ensaio Biológico 

 

Foram estudados nove suínos machos, da raça Yorkshire, cerca de 20-30 Kg, 

provenientes de uma mesma leitegada, com aproximadamente 90 dias de idade. 

Esses animais foram submetidos a exame físico, coprológico pelo método de Willis, 

além da realização de hemograma e dosagens de proteína total e albumina séricas, 

sendo os sadios considerados aptos a participar do experimento. Os animais 
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receberam água e dieta suína, ração comercial (Purina Nutrimentos LTDA-Ribeirão 

Preto-SP) e foram mantidos em gaiolas individuais com cerca de 3 m² no Biotério da 

Universidade Federal de Sergipe sob a supervisão de veterinários.  

 

4.9.1. Indução da Queimadura 

 

Os animais foram submetidos à anestesia geral previamente ao procedimento 

cirúrgico. À medicação pré-anestésica utilizada foi o midazolan (dose 0,4 mg/kg) e o 

acepromazina (dose 0,02 mg/kg). Em seguida, foi realizada assepsia e a tricotomia da 

região dorsal para realização das queimaduras. Duas lesões térmicas foram realizadas 

no dorso dos animais e acompanhadas por 8, 18 e 30 dias, sendo cada animal de 

experimentação seu próprio controle. As lesões foram quadrangulares com 25 cm² 

cada, distando 4 cm entre elas e 4 cm a partir da coluna vertebral (PAPP, 2006). Um 

instrumento previamente confeccionado com ponta chata e plana em bronze, de 

dimensão de 25 cm2, foi aquecido na chama azul do fogo do bico de Busen por um 

período de 2 min, até que este atingisse o rubro (90°C).  Neste momento, o 

instrumental foi encostado no dorso do animal por 20 segundos, em contato com a 

pele (Figura 2) (Hunt et al., 1998). Ao final do experimento com 8, 18 e 30 dias os 

animais foram sacrificados e a epiderme e derme em torno do procedimento foram 

removidas, para comparação da resposta inflamatória e regeneração epitelial com e 

sem aplicação da membrana. 
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Figura 2. a) administração da solução anestesica;  b) realiazação da tricotomia ;c) 

Indução da queimadura com chapa de cobre utilizando aparato para manutenção da 

distânica entre as lesões d) detalhe da lesão .  

 

4.9.2. Aplicação de biomaterial 

 

Uma vez realizada as lesões térmicas, o animal já posicionado em decúbito 

ventral em mesa cirúrgica, às áreas lesadas foram recobertas com XNPAg e o produto 

de referência Sufadiazina de Prata (Figura 3).  

 

Figura 3. a) Revestimento da lesão com sulfadiazina de prata (esquerda) e XNPAg 
(direita); b) Detalhe do revestimento com XNPAg. 
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4.10. Estudo macroscópico  

 

 Antes do sacrifício dos animais, os mesmos foram avaliados 

macroscopicamente para estudo clínico do processo de reparo. Nos dias 8, 18, 30 e 

45 as lesões foram fotografadas e medidas com paquímetro digital Digimess®. A cada 

quatro dias, as lesões foram desbridadas, até quando necessário, e novas membranas 

foram aplicadas. O valor médio do diâmetro da área lesionada em cada grupo foi 

obtido somando-se os valores verificados em cada animal e divindo-se o resultado 

final por três. Após a realização dos protocolos experimentais os animais foram 

eutanasiados e acondicionados em sacos plásticos devidamente identificados como 

material infectante e posteriormente enviados para coleta seletiva de lixo biológico da 

UFS para descarte adequado, de acordo com a legilação vigente. 

 

4.11. Obtenção dos espécimes e eutanásia dos animais 

 

Ao final do tempo de seguimento, os animais foram novamente pré-

anestesiados e receberam tiopental sódico endovenoso (dose 40 mg/Kg) para seu 

sacrifício (COSTA, SOUZA, 2005). Após a eutanásia a ferida foi excisada de forma 

elíptica, com margem de tecido ao redor da queimadura e em seguida 

hemisseccionada. Uma das hemissecções foi acondicionada em frasco plástico 

contendo formol a 10% (tampão fosfato, pH 7,4). Posteriormente, foi novamente 

seccionadas em quatro fragmentos (A, B, C e D, conforme descrito na Figura 3), 

desidratadas em soluções crescentes de etanol a 70, 95 e 100º GL, diafanizadas em 

xilol e incluídas em parafina (técnica histológica convencional). Secções histológicas 

de 5 µm foram obtidas a partir das amostras emblocadas em parafina e posteriormente 

submetidas à coloração hematoxilina/eosina (HE) e picrosírius. A segunda 

hemissecção foi congelada a -70°C para estudos moleculares. 
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Figura 4. Esquema das secções macroscópicas das feridas por queimadura. 

 

4.12. Estudo morfológico  
 

Para avaliação das características histomorfológicas associadas ao processo 

inflamatório/reparativo, foram analisadas as secções histológicas coradas em HE (dos 

dias 8, 18 e 30 dias) observando-se os seguintes critérios: necrose tecidual, infiltrado 

inflamatório, reepitelização e reação de granulação. 

Para análise do perfil evolutivo da reação de granulação, foi realizada a análise 

histológica em quatro cortes histológicos semiseriados de cada área de secção 

macroscópica da ferida (Secções A, B, C e D), mantendo-se 20 µm de distância entre 

os cortes, perfazendo um total de 16 cortes histológicos por amostra. Para cada corte 

histológico foi atribuído um escore médio para categorizar a reação de granulação 

observada, conforme descrito na Tabela 01. A média dos escores foi obtida por meio 

da razão entre a somatória entre os escores de cada corte histológico e o número de 

cortes analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemissecção 2: 

Estudo molecular  

Hemissecção 1: 

Estudo morfológico 

A 

B 

C 

D 



38 

 

Tabela 1. Escores para caracterização histológica da reação de granulação. 

Escore Caracterização da reação de granulação 

0 Ausência de reação de granulação. 

1 

Reação de granulação pouco evidente e imatura, composta predominantemente 

por vasos mal formados (em fenda) e células endoteliais dispostas 

desorganizadamente.. 

2 

Reação de granulação estendendo-se até 1/3 acima da hipoderme, composta 

predominantemente por vasos mal formados (em fenda) e células endoteliais 

dispostas desorganizadamente. 

3 

Reação de granulação ocupando mais de 1/3 da derme, composta 

predominantemente por vasos mal formados (em fenda) e células endoteliais 

dispostas desorganizadamente. 

4 
Reação de granulação limitada a 2/3 superiores da derme, composta 

predominantemente por fibroblastos e fibras colágenas. 

5 Substituição completa da reação de granulação pela cicatriz fibrosa primária. 

  

Para realizar o estudo descritivo do padrão morfológico de deposição de fibras 

colágenas, as secções histológicas coradas em picrossírius foram analisadas por 

microscopia de luz polarizada. Para tanto, as fibras de colágeno foram classificadas 

em tipo I ou III de acordo com a birrefringência apresentada (amarelo-

alaranjadas/vermelhas e amarelo-esverdeadas/verdes, respectivamente), e descritas 

suas características quanto ao aspecto morfológico (estiradas ou onduladas, delgadas 

ou espessas, curtas ou longas) e disposição dos feixes (reticular, entrelaçada ou 

paralelas), tanto na porção superficial quanto profunda da ferida. 

 

4.13. Análise Estatística 

Para verificação de existência ou não de diferenças significativas entre os 

grupos, os dados obtidos a partir da análise das propriedades mecânicas das 

membranas foram tratados estatisticamente por meio do teste T de student, enquanto 

que os dados referentes ao índice de retração das feridas e perfil evolutivo da reação 

de granulação (8, 18 e 30 dias) foram submetidos ao teste “U” de Mann Whitney. Os 

teste estatísticos foram realizados utilizando software Prisma (PrismDemo, Versão 
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5.00 – Trial, GraphPad Software Inc.). Diferenças entre médias analisadas foram 

consideradas significativas quando o valor de p foi menor que 0,05. 

 

4.15. Aspectos éticos 

Para o desenvolvimento deste projeto foram aplicados os princípios éticos de 

experimentação animal de acordo com o Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), sendo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da UFS (parecer 69/2010). 
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5. RESULTADOS  
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5.1 Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas das membranas constituídos por GX e XNPAg  

foram obtidos após análise de seis corpos de amostra de uma membrana, sendo os 

resultados médios expressos na tabela 2. 

Tabela 2. Valores médios referentes às propriedades mecânicas das membranas 
entre o controle (GX) e o teste (XNPAg). 

Amostras Espessura 
[mm] 

Deformação 
[mm] 

Tensão 
[Mpa] 

MóduloYoung 
[Mpa] 

Controle 0,057 ± 0,016 0,40 ± 0,245 8,27 ± 7,250 266,175 ± 139,371 

Teste 0,075 ± 0,015* 1,35 ± 0,418** 3,36±1,070* 43,688 ± 28,363*** 

Diferenças significativas: * p<0,05; ** p<0,01, *** p<0,001. 
 

5.2. Análise Térmica 

A curva DSC do filme de goma xantana mostrou um primeiro evento 

endotérmico na faixa de temperatura entre 25 a 121oC referente a desidratação. Em 

seguida verificou-se o início da decomposição do material em três etapas nas 

seguintes temperaturas de pico 173oC (endotérmico), 279oC (exotérmico) e 455oC 

(exotérmico). A curva DSC da membrana XNPAg apresentou um perfil semelhante ao 

filme inerte (membrana GX), diferenciando-se quanto as temperaturas de pico dos 

eventos e o aparecimento de um evento endotérmico intenso na temperatura de 

205oC. Nessa curva pode-se observar inicialmente um evento endotérmico na faixa de 

temperatura de 25 a 149oC, seguido de três eventos característicos de decomposição 

nas seguintes temperaturas de pico: 205oC (endotérmico), 290oC (exotérmico) e 468oC 

(exotérmico).  
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Figura 5. Curvas DSC dos filmes de goma xantana e goma xantana-Ag obtidas na 
razão de aquecimento de 10oC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-

1). 
 

As curvas TG corroboram os resultados de DSC, mostrando para a membrana 

GX quatro eventos de perda de massa nas seguintes faixas de temperatura: 25-130oC 

(desidratação), 130-215oC (1ª etapa de decomposição), 215-470oC (2ª etapa de 

decomposição) e 470-900oC (eliminação de material carbonáceo). A membrana 

XNPAg mostrou cinco eventos de perda de massa nas seguintes faixas de 

temperatura: 25-160oC (desidratação), 160-180oC (1ª etapa de decomposição), 180-

220oC (2ª etapa de decomposição), 220-500oC (3ª etapa de decomposição) e 500-

900oC (eliminação de material carbonáceo). Na figura 5 são apresentadas ainda as 

curvas DTG que mostram os picos característicos dos eventos das membranas, 

evidenciando suas principais diferenças. 
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Figura 6. Curvas TG e DTG das membranas de GX e XNPAg obtidas na razão de 
aquecimento de 10oC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1).  

 
A análise das curvas TG e DTG obtidas (Fig. 7) a partir de amostras de nitrato 

de prata indicam um pico em 212 ºC, representativo de uma primeira etapa de 

decomposição do material, semelhante àquele observado na curva DTG da membrana 

XNPAg, evidenciando perfis similares entre as duas amostras. 

 

Figura 07: Curvas TG, DTG e DTA do AgNO3 obtidas na razão de aquecimento de 

10oC.min-1 em atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL.min-1).  
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5.3. Atividade antimicrobiana 

Após realização da técnica de disco difusão para determinação da atividade 

antimicrobiana utilizando membranas contendo o nanocompostos de prata, foi possível 

determinar houve atividade antimicrobiana frente aos microrganismos testados 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli devido a formação de halos de inibição do 

crescimento microbiano que tiveram respectivamente diâmetros de 9,7 mm e 9,6 mm. 

 Utilizando outra metodologia de determinação da atividade antimicrobiana para 

NPAg que visa determinar as atividades bactericida, bacteriostática e Taxa de 

letalidade, o teste demostrou que houve atividade do nanocompósito estudado para 

esses parâmetros, tanto para Escherichia coli como para Staphylococcus aureus 

(tabela 2). 

Tabela 2. Determinação dos parâmetros antimicrobianos: Taxa de Morte, Atividade 
Bactericida e Bacteriostática da membrana XNPAg 

Bactérias 
Viáveis 

(T0) 

Viáveis 
Controle 

(T24) 

Viáveis 
Teste 
(T24) 

Taxa de 
Morte 

(%) 

Atividade 
Bactericida 

Atividade 
Bacterios-

tática 

S. aureus 200.000 285.000 31.300 89% 84% 89% 

E. coli 200.000 36.500 0 100% 100% 100% 

 Para Escherichia coli a atividade bactericida e bacteriostática foi de 100%, com 

Taxa de letalidade de 100%, significando ausência de microrganismos viáveis após 24 

horas de exposição ao filme. Já para Staphylococcus aureus, as atividades bactericida 

e bacteriostática foram de 84% e 86% respectivamente, apresentando Taxa de 

letalidade de 89%, após 24 horas de exposição aos nanocompósito. A comparação 

entre o crescimento microbiano no filme controle (goma xantana) e o teste (goma 

xantana/ NPAg) pode ser observada na Figura 8.  
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Figura 8. Crescimento microbiano após exposição dos microrganismos a membrana, 
onde SAC- amostra controle (GX) do S. aureus; SAT- amostra teste (XNPAg) do S. 
aureus; ECC- amostra controle (GX) da E. coli; ECT- amostra teste (XNPAg) da 
E.coli. Ambas as análises realizadas após 24 horas. 

 

5.4. Análise do Índice Percentual de Retração das feridas por Queimaduras 

Conforme demonstrado na Fig. 9, a análise do índice médio de retração das 

feridas demonstrou uma redução progressiva da área lesada ao longo do tempo 

experimental para os dois grupos estudados. Foi observado, ainda, que os maiores 

índices de retração ocorreram a partir do 18º dia. Em 30 dias, foi evidenciada intensa 

retração, com índices próximos a 90% em ambos os grupos. No entanto, não houve 

diferença significativa entre os índices obtidos nos animais do grupo SDZ e XNPAg em 

nenhum dos tempos analisados (p>0,05). 
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Figura 9. Determinação do índice percentual médio de retração das feridas por 
queimadura nos dois grupos (SZD e XNPAg) ao longo do período experimental. 

 

 

5.5.  Macroscopia 

Macroscopicamente, as queimaduras apresentaram formato quadrado, com 

fundo necrótico e pseudomembranoso branco amarelado, e halo eritematoso 

periférico. Ao longo do tempo experimental, foi observada retração das margens 

feridas, que passaram, paulatinamente, a assumir formatos irregulares e perderam o 

halo eritematoso. Ao final do período, houve fechamento quase completo das lesões. 

Não foram evidenciados sinais clínicos de infecção secundária, a exemplo de edema 

pronunciado, exsudação supurativa (formação de abscessos) ou celulites 

(disseminação purulenta por fáscias musculares). Adicionalmente, em nenhum dos 

casos foi verificada a formação de cicatrizes hipertróficas ou atróficas, sugerindo um 

curso clínico cicatricial dentro dos padrões de normalidade (Fig. 10). 
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     Figura 10. Macroscopia das feridas do grupo SDZ e XNPAg em 8, 18 e 30 dias. 
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5.6. Análise histomorfológica dos espécimes  

5.6.1. grupo SDZ - 8 dias 

5.6.1.1 Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Na porção superficial, foi observada extensa área constituída por tecido fibroso 

disforme, com fibras colágenas irregulares degeneradas e células fusiformes e 

ovaladas apresentando picnose nuclear e intensa eosinofilia citoplasmática, num 

quadro compatível com necrose coagulativa (Fig. 11). Subjacente a zona de necrose, 

foi evidenciada faixa de infiltração inflamatória intensa, representada primariamente 

por leucócitos polimorfonucleares neutrófilos (Fig 12 e 13). Mais na profundidade, 

pode ser notada a presença de lóbulos irregulares e mal formados de células 

vacuolizadas volumosas, com contornos citoplasmáticos pouco definidos e núcleos 

picnóticos, compatível com tecido adiposo necrótico (fig. 14 e 15).  

 

Figura 11. Tecido conjuntivo degenerado (observar basofilia do  
componente fibroso) e fibroblastos necróticos (setas) (HE, 400x) 
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Figura 12. Faixa de tecido de infiltração inflamatória composta 
por  polimorfonucleares neutrófilos (destaque) (HE, 100x) 

 

Figura 13. Detalhe da infiltração neutrofílica (HE, 400x). Em destaque 
 (seta), melhor visualização dos polimorfonucleares neutrófilos (HE, 800 x). 

 

Figura 14. Presença de lóbulos de tecido adiposo com características 
 necróticas  na profundidade das feridas (HE, 40 x). 
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Figura 15. Maior detalhe do tecido adiposo necrótico. Notar a 
ausência  de contornos citoplasmáticos definidos, irregularidade 

na  morfologia celular e picnose nuclear (HE, 400 x). 
 

5.6.1.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

Na porção superficial das feridas, foi observada área de necrose do tecido 

conjuntivo fibroso, semelhante àquela observada nas áreas marginais (Fig. 16). 

Contudo, na porção mais profunda, foi evidenciada reação inflamatória 

predominantemente linfohistiocitária, e discreta proliferação fibro-endotelial, compatível 

com o desenvolvimento das fases mais precoces da formação do tecido de 

granulação, muitas vezes permeando lóbulos viáveis de tecido adiposo (Fig. 17 e 18). 

Adicionalmente, em algumas regiões do espécime foram identificados focos de 

proeminente congestão de vênulas e capilares, particularmente nas imediações do 

panículo adiposo (Fig. 19). 

 

Figura 16. Reação de granulação em fase inicial de desenvolvimento  
(RG), permeando o panículo adiposo viável (PA) (HE, 40 x). 
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Figura 17 . Detalhe da reação de granulação em fase inicial de 
desenvolvimento  (RG), permeando o panículo adiposo viável (PA) (HE, 100 x). 

 

 

Figura 18. Detalhe da reação de granulação (HE, 400x). Em destaque (seta),  
melhor visualização da neoformação de pequenos capilares, muitas vezes 
ainda  encerrados por uma a duas células endoteliais(HE, 1000 x). 
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Figura 19. Área de intensa congestão de vênulas e arteríolas (CV) na  

profundidade da ferida (HE, 100 x). 

 

5.6.2. Grupo XNPAg  – 8 dias 

5.6.2.1. Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Nas áreas marginais das feridas, foi observada área de tecido conjuntivo 

fibroso necrótico de espessura variável e, subjacente, faixa de infiltração inflamatória 

neutrofílica, de magnitude moderada a intensa, associada à discreta exsudação 

fibrinosa (Fig. 20 e 21). Mais na profundidade, foi evidenciada infiltração moderada de 

linfócitos e histiócitos.  

 

Figura 20. Visão panorâmica da área central de reparo, destacando 
a zona de tecido conjuntivo necrótico (TCN) e faixa de infiltração inflamatória 
subjacente constituída por polimorfonucleares neutrófilos (PMN) (HE, 40 x). 
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Figura 21. Maior aproximação da figura anterior, mostrando a zona de tecido 
conjuntivo necrótico (TCN) e faixa de infiltração inflamatória subjacente constituída por 
polimorfonucleares neutrófilos (PMN) (HE, 10 x). No detalhe superior, destaque para 
fibroblastos com características morfológicas de necrose (seta pontilhada), e, no 
inferior, destaque para os polimorfonucleares neutrófilos (setas cheias) (HE, 1000 x) 

 

5.6.2.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

Na porção superficial das feridas, foi observada área de necrose do tecido 

conjuntivo fibroso, semelhante àquela observada nas áreas marginais. Contudo, na 

porção mais profunda, foi evidenciada reação de granulação imatura, constituída por 

proliferação fusocelular compatível com fibroblastos e células endoteliais, estas 

últimas formando vasos de irregulares e de pequeno calibre (Fig. 22 e 23). A reação 

de granulação, contudo, apresentou maior intensidade na porção mais profunda das 

feridas, especialmente permeando o panículo adiposo viável (Fig. 24). O epitélio 

escamoso periférico também apresentava áreas extensas de degeneração hidrópica e 

exocitose pronunciada (Fig. 25). 
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Figura 22. Visão panorâmica da área marginal de reparo, destacando a zona 

de tecido de granulação (RG) situada acima do panículo adiposo hipodérmico (PA) 

(HE, 40 x). 

 

 

Figura 23. Detalhe da reação de granulação (HE, 400x). Em destaque (seta 

pontilhada), melhor visualização da neoformação de pequenos capilares, muitas vezes 

ainda encerrados por uma a duas células endoteliais (HE, 1000 x). 
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Figura 24. Reação de granulação exuberante em meio ao panículo adiposo 

(HE, 1000 x). 

 

Figura 25. Epitélio escamoso marginal exibindo intensa degeneração vacuolar 

hidrópica (setas) (HE, 400 x) 

 

5.6.3. Grupo SDZ – 18 dias 

5.6.3.1 Áreas centrais (cortes macroscópicos B e C): 

Em todos os espécimes foi observada epitelização ainda incipiente, com 

extensa área de desnudamento da superfície dérmica, e larga faixa de tecido de 

granulação exuberante que se estendia até a base das feridas (Fig. 26). A reação de 

granulação, na região mais superficial, ainda se mostrava em fase ricamente 

fusocelular (fibroblastos e células endoteliais), e associada à marcante infiltração 

inflamatória predominantemente linfocitária, enquanto na porção mais profunda exibia 

maior formação de vasos sanguíneos irregulares, muitos deles em forma de fenda 
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perpendicular a superfície da ferida, e sustentados por uma delgada e delicada rede 

fibrocolagênica (Fig. 27 e 28). 

 

Figura 26. Área central em grupo SDZ exibindo ausência de epitelização (setas 

curtas) e faixa extensa de reação de granulação exuberante (seta longa pontilhada) 

(HE, 40 x) 

 

Figura 27. Área central em grupo SDZ exibindo reação de granulação imatura 

(RGI) na porção mais superficial, composta por intensa proliferação fibro-endotelial e 

células inflamatórias, e reação de granulação mais vascular (RGV), de aspecto mais 

maduro, na profundidade (HE, 100 x). 
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Figura 28. Maior detalhe da figura anterior destacando a reação de granulação 

imatura (RGI) na porção mais superficial, composta por intensa proliferação fibro-

endotelial e células inflamatórias, e reação de granulação mais vascular (RGV), de 

aspecto mais maduro, na profundidade (HE, 400 x). 

 

 

5.6.3.2. Áreas marginais (cortes macroscópicos A e D): 

O padrão morfológico exibido nas regiões superficiais e profundas se mostrou 

mais homogêneo, caracterizado por reação de granulação exuberante, em uma fase 

madura ricamente vascularizada, mas ainda sem sinais de neoformação do epitélio 

escamoso epidérmico (Fig. 29, 30 e 31). 

 

Figura 29. Visão panorâmica da área de reparo marginal do grupo SDZ, 

mostrando ausência de epitelização superficial (setas) em 18 dias (HE, 100 x). 
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