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EFEITO DO ÓLEO OZONIZADO NA REPARAÇÃO DE RETALHO CUTÂNEO EM 

RATOS 

 

 
RESUMO – A necrose é complicação frequente em cirurgias reconstrutivas, sendo 
assim, terapias adjuvantes são utilizadas com intuito de minimizar essas 
complicações. A ozonioterapia é utilizada para intervir no processo de reparo de 
feridas, inclusive as pouco vascularizadas como úlceras de pé diabético. Tem 
potencial antimicrobiano, antioxidante e ativa a proliferação de fibroblastos, todavia 
pouco se sabe sobre o comportamento em cirurgias reconstrutivas. A proposição 
dessa pesquisa foi avaliar o efeito do óleo ozonizado tópico na viabilidade do retalho 
cutâneo em ratos. Foi realizado estudo com 18 ratos da linhagem Wistar, distribuídos 
em 2 grupos com 9 animais cada, correspondentes aos grupos óleo de girassol (GG) 
e óleo de girassol ozonizado (GO). Os retalhos cutâneos foram delimitados no dorso 
de cada animal, medindo 10x3 cm com limites anatômicos: ângulo inferior das 
escápulas, as cristas ilíacas, centralizado sobre a coluna vertebral, cuja base do 
retalho é o limite cranial. Foi aplicado 1mL de óleo de girassol ou 1 mL óleo de girassol 
ozonizado, nos respectivos grupos GG e GO, antes da síntese do retalho no leito 
receptor e após, por via tópica na dose de 1 mL, sendo reaplicado a cada 12 horas, 
por 7 dias consecutivos. As variáveis macroscópicas como edema, exudato, necrose, 
coloração e aspecto cosmético foram analisadas no 3°, 7° e 14° dia pós-operatório. 
No dia 14 foi realizado planimetria digital para avaliação da área total do retalho, área 
necrosada e porcentagem de necrose dos retalhos. A avaliação histológica foi 
realizada mediante biopsia de pele para avaliar os processos de reparo e angiogênese 
do retalho. A planimetria digital revelou que não houve diferença estatística da 
viabilidade do retalho entre os grupos, contudo a média da área total do retalho 
cutâneo foi maior em GO. A variável macroscópica aspecto cosmético foi melhor em 
GO. Na avaliação histológica o grupo óleo de girassol ozonizado apresentou maior 
número de vasos em relação ao grupo óleo de girassol, houve maior expressão do 
colágeno tipo I nos dois grupos, mas não houve diferença estatística entre grupos. 
Conclui-se que a utilização do óleo de girassol ozonizado não alterou a viabilidade do 
retalho cutâneo, porém induziu menor contração cutânea e maior neovascularização. 

 

 
Palavras-chave: cirurgia reconstrutiva, ozonioterapia, colágeno, ferida, ratos Wistar 

 

  



EFFECT OF OZONIZED OIL ON SKIN FLAP REPAIR IN RATS 
 
 
ABSTRACT- Necrosis are frequent complications in reconstructive surgery. Adjuvant 
therapies are used to minimize them. Ozone therapy is used to intervene in the wound 
repair process, including those with reduced vascularization such as ulcers diabetic 
foot. It has antimicrobial, antioxidant potential, and activates the proliferation of 
fibroblasts. However much remains unknown about its behavior in reconstructive 
surgery. The purpose of this research is to evaluate the effect of topical ozonated oil 
on the viability of the skin flap in rats. The study was carried out with 18 rats of the 
Wistar lineage, distributed in 2 groups with 9 animals each, corresponding to the 
sunflower oil group (GG) and ozonized sunflower oil group (GO). The retalhos 
cutâneos were delimited on the back of each animal, measuring 10x3 cm with 
anatomical limits: lower angle of the scapulae, the iliac crests centered on the spine, 
whose base of the flap is the cranial limit. Sunflower oil (1ml) or ozonated sunflower oil 
(1ml) was applied in the respective GG and GO groups, before the flap synthesis in 
the receiving place, and after, being reapplied every 12 hours for 7 consecutive days, 
topically (1 ml). Macroscopic variables such asedema, exudate, necrosis, color, and 
cosmetic appearance were analyzed on the 3rd, 7th and 14th postoperative days. On 
day 14, digital planimetry was performed to assess the total skin flap area, necrotic 
area and percentage of flap necrosis. Histological evaluation was performed by skin 
biopsy to assess the repair and angiogenesis processes of the flap. The digital 
planimetry revealed that there was no statistical difference in the viability of the skin 
flap between the groups. However, the average of the total area of the largest skin flap 
was greater in GO. The macroscopic variable cosmetic aspect was better in GO. In the 
histological evaluation, the ozonized sunflower oil group had a higher number of 
vessels than the sunflower oil group. Larger expressions of type I collagen were 
observed in both groups but without any statistical difference between them. It follows 
that the use of ozonated sunflower oil does not alter the viability of the skin flap, 
however it induces less skin contraction and greater neovascularization. 
 
Keywords: reconstructive surgery, ozonetherapy, colagen, Wistar rats  
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

 

1 Introdução 

 

Reparos de grandes feridas que não podem ser reaproximadas de forma 

primária ou que ficariam para cicatrizar por segunda intensão têm se beneficiado das 

técnicas de cirurgia reconstrutora, o que garante sua cobertura imediata, diminui o 

tempo de cicatrização e retorno precoce à atividade funcional (Castro et al., 2015). O 

domínio das técnicas de reconstrução permite grande avanço na sobrevida dos 

pacientes com câncer, pois possibilita o planejamento de amplas margens cirúrgicas, 

com manutenção da função e aparência cosmética (Daleck e De Nardi, 2016).  

Os retalhos cutâneos são umas das técnicas empregadas nas cirurgias 

reparadoras e consistem em uma porção de tecido retirado parcialmente de seu local 

de origem, mantendo a vascularização original apenas por sua base (pedículo) e 

transferido do leito doador para um local adjacente com o intuito de recobrir a ferida 

(Daleck e De Nardi, 2016).  

O trauma cirúrgico realizado durante a confecção do retalho e dimensões 

superiores a capacidade do pedículo em nutrir as extremidades mais distais do retalho 

comprometem a microcirculação e inicia-se um processo de isquemia e necrose local. 

Para evitar ou pelo menos minimizar as complicações pós-cirúrgicas deve-se seguir 

alguns princípios preconizados para as técnicas cirúrgicas reparadora scomo 

manipulação delicada, avaliação da elasticidade e linhas de tensão da pele para a 

espécie, disponibilidade da área doadora e qualidade do leito receptor (Amsellem, 

2011).  

Para a melhora dos resultados em cirurgia reparadora, alguns autores também 

têm sugerido o uso de curativos compressivos e drenos com intuito de minimizar a 

formação de seroma para diminuir a mobilidade do retalho e uso de substâncias que 

auxiliem no reparo tecidual, essas indicações objetivam estimular a angiogênese, 

acelerar o processo de reparo tecidual e proporcionar melhor aspecto cosmético 

(Pavletic, 2018).  
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A ozônioterapia é uma modalidade de tratamento utilizada em uma série de 

condições clínicas e pesquisas mais recentes apontam para seus efeitos microbicida, 

analgésico, anti-inflamatório, imunomodulador e principalmente no reparo de feridas 

(Smith et al., 2017; Zeng e Lu, 2018). 

O ozônio é uma molécula triatômica de oxigênio altamente instável, um potente 

oxidante que intervém no equilíbrio de óxido-redução do organismo. Quando em 

contato com tecidos orgânicos assume a forma reativa do oxigênio e influencia em 

eventos bioquímicos e moleculares do metabolismo celular proporcionando os 

benefícios clínicos descritos (Bocci, et al., 2009). Pode ser utilizado em diversas 

apresentações como gás puro, diluído em veículo aquoso, em óleo ou no sangue 

(León et al., 1998). 

Dessa forma, delineou-se este estudo a fim de avaliar o óleo ozonizado na 

reparação tecidual do retalho cutâneo dorsal em ratos, mediante avaliação da 

epitelização e angiogênese.  

 

2 Revisão de literatura 

 

2.1 Estruturas e vascularização da pele 

 

 A pele é constituída de duas camadas: epiderme e derme. A epiderme é uma 

camada fina, avascular, compostas por queratinócitos, é a barreira primária contra a 

entrada de patógenos e desidratação. A derme é a camada que dá suporte à epiderme 

constituída por tecido conjuntivo (fibras colágenas, reticulares e elásticas e matriz 

extracelular composta de ácido hialurônico e ácido condroitino sulfúrico), capilares 

sanguíneos, linfáticos, nervos e as estruturas anexas (folículo piloso, estruturas 

glandulares e músculo eretor do pelo) (Campbell e Lichtensteiger, 2004). 

O tecido subcutâneo está localizado sob à pele e conecta a pele ao músculo 

cutâneo, tem relação direta com a elasticidade da pele e está associado ao plexo 

subdérmico em que vasos cutâneos direto atravessam o subcutâneo para suprir a 

pele adjacente (Pavletic, 2018).  

Importante salientar que 90% das fibras dérmicas são compostas de colágeno 

e sua disposição tridimensional na matriz tem correlação direta com suas 



3 
 

propriedades viscoelásticas e a matriz extracelular compreende uma variedade de 

componentes proteicos (fibronectina, metaloproteinases, inibidores de 

metaloproteinases) ativos durante a cicatrização das feridas (Pavletic, 2018) 

Quanto a vascularização da pele, está se origina das grandes artérias e veias 

que penetram os grandes músculos para após penetrar o panículo cutâneo de forma 

paralela e nutrir a derme pela enosculação perpendicular.  Baseado na irrigação e nas 

estruturas da pele este tecido e dividido e classificado em três seguimentos: plexo 

profundo ou subdérmico, plexo médio ou cutâneo e plexo superficial ou subpapilar 

(Pavletic, 2018; Campbell e Lichtensteiger, 2004).  

Um cuidado necessário no ato cirúrgico é garantir a integridade da 

vascularização para fornecer o suprimento necessário para sua sobrevivência 

(Wardlaw, 2012). Quando ocorre o comprometimento da irrigação do retalho, a 

necrose na porção distal ou de toda a pele pode ocorrer  (Mankin, 2017). 

 

2.2 Retalhos cutâneos 

 

Os retalhos cutâneos são segmentos de pele parcialmente removidas de seu 

leito original mantendo apenas conecção com sua base para ser transferida para o 

leito receptor próximo ao local de origem, permitindo o recobrimento de feridas 

(Pavletic, 2018). 

Em medicina veterinária, os retalhos cutâneos são classificados de acordo com 

o tipo de circulação e localização anatômica, podem ser retalho de padrão subdérmico 

(RPS) ou retalho de padrão axial (RPA) (Scheffer et al., 2013).  

Os RPS caracterizam-se pela vascularização do plexo subdérmico que estão 

distribuídos nas três camadas (epiderme, derme e panículo cutâneo) que constituem 

o retalho (Huppes, et al., 2015). Os RPS mais utilizados em medicina veterinária são 

os retalhos de avanço, rotação, transposição ou de prega inguinal e axilar (Huppes, 

et al., 2015; Pavletic, 2018).  

Os RPA são retalhos que incorporam uma artéria e uma veia cutânea direta em 

sua base (angiossoma), por conta da origem da vascularização direta uma grande 

área de pele pode compor esse  retalho para recobrir a ferida (Mankin, 2017). Seu 

nome é dado de acordo com o vaso que nutre a região anatômica, temos por exemplo, 
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o retalho da epigástrica superficial caudal, da genicular, da toracodorsal, da auricular 

caudal, entre outros (Mankin, 2017).  

 

 

2.3 Cicatrização e fatores contribuintes para necrose do retalho cutâneo 

 

Os retalhos cutâneos são frequentemente utilizados para o recobrimento de 

feridas extensas, contudo a necrose é uma das complicações mais frequentes neste 

tipo de técnica cirúrgica reparadora. Mesmo estabelecendo os princípios de 

preservação da vascularização é comum a necrose distal de 20 a 33% em retalhos de 

padrão axial (Harder et al., 2008). Três fatores já foram discutidos por estudos 

anteriores que estão correlacionados com a necrose do retalho, entre eles o fluxo 

sanguíneo inadequado e o estresse oxidativo iniciado pela injúria tecidual (Zhou et al., 

2016). 

Referente ao fluxo sanguíneo, este é ocasionado pela falha da perfusão, existe 

uma relação direta entre as dimensões do retalho e a menor capacidade do 

angiossoma em nutrir extremidades mais distais (Pavletic, 2018). Outros fatores que 

contribuem para diminuir o fluxo sanguíneo referem-se a qualquer obstrução total ou 

parcial do angiossoma, como manipulação traumática durante o procedimento 

cirúrgico, seja por excesso de tensão ou rotação do retalho durante a manipulação 

(Mankin, 2017). 

O momento da elevação do retalho compromete a perfusão tecidual 

temporariamente, por lesão da circulação microvascular existente, o que provoca a 

isquemia temporária. O tecido ao ser reperfundido eleva-se a teores críticos o oxigênio 

favorecendo a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), conhecidos como 

radicais livres que provoca injúrias às membranas celulares e consequente morte das 

células. Os radicais livres são neutralizados pelos agentes pró oxidantes endógenos, 

quando há um desequilíbrio entre essa defesa antioxidante ocorre o que 

denominamos de estresse oxidativo resultante em dano tecidual (Picanço et al. 2012).  

Em 1988, Basford e Furtrell ao estudarem enzimas que fazem parte do 

metabolismo dos radicais livres em retalho cutâneo dorsal de ratos, observaram que 

a concentração era maior nas porções distais do retalho, evidenciando produção 
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indireta de radicais livres nessa região quando comparada a outras porções do 

retalho, associando seus efeitos deletérios ao tecido na porção menos vascularizada. 

 

 

 2.4 Modelo experimental em ratos do retalho cutâneo dorsal de McFarlene  

 

O retalho cutâneo dorsal em ratos é modelo preferencialmente escolhido para 

estudos experimentais da viabilidade de retalhos cutâneos de padrão axial. Mc 

Farlene et al. (1965) foram os primeiros a descreverem o modelo para avaliação de 

necrose em retalhos cutâneos. Estes autores padronizaram as dimensões de 10 cm 

de comprimento para 4 cm de largura com a base do retalho cutâneo no limite cranial 

do retângulo entre as escápulas, e foi observado em 94,3 % dos animais avaliados 

que o procedimento foi considerado viável, com necrose de 25% não mais que 50% 

do retalho.  

Com isso estabeleceram que um dos critérios para o sucesso dos retalhos é a 

relação direta entre seu comprimento e a porcentagem de necrose, definiram a 

proporção de até 2,5:1, de comprimento e largura, respectivamente, do retalho para 

que ocorra menor quantidade de necrose na porção distal do retalho cutâneo. 

Entretanto, muitos estudos, apesar de citarem a técnica, empregam tamanhos 

e padronização diferentes para a base do pedículo, podendo ser cranial ou caudal. 

Isto modifica a consistência dos resultados, pois são descritas áreas de necrose que 

varia de 10 a 60% (Camargo et al., 2014).  

O modelo de McFarlene et al. (1965) foi adaptado por Camargo et al. (2014) 

pela justificativa de o modelo anterior não apresentar consistência entre os resultados 

e nem necrose significativa para o estudo de estratégias que possam modificar a 

viabilidade do retalho, necessitando de adaptação para padronização. Assim sendo, 

foi sugerido por estes autores, um retalho de 10 cm de comprimento por 3 cm de 

largura com a base do pedículo também cranial, neste estudo foi comparado o modelo 

tradicional de McFarlene e o modelo adaptado proposto, concluindo que o retalho com 

essas dimensões é mais apropriado para estudos experimentais de viabilidade de 

retalhos cutâneos.   

Da mesma forma, foi avaliado por outro grupo de pesquisadores a comparação 

do modelo adaptado, porém comparando diferentes base do pedículo, um grupo com 
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a base na porção cranial do dorso e o outro com base na região caudal, resultando 

em taxas de necrose de 54.4 % (13,9-81,20) e 32,72% (18,78-47,27), 

respectivamente.  Nesse estudo foi possível concluir que o emprego dos retalhos com 

base cranial devem utilizados para estudos em que se deseja avaliar tratamentos 

previstos a aumentar a viabilidade do retalho cutâneo e, base caudal para tratamentos 

em que são previstos diminuir a viabilidade e promovam mais necrose (Gorgulu, 

2016). 

 

2.5 Ozônio e ozonioterapia 

 

2.5.1 História e composição 

 

O alemão Christian Friedrich Schonbein, em 1840, observou que ao submeter 

a água a descargas elétricas, um odor característico era produzido que ele denominou 

de ozon, do grego, ozein (odor) (Nogales et al., 2008). Durante a I Guerra Mundial o 

ozônio era usado no tratamento de feridas gangrenosas dos soldados por infecção 

por Clostridium. Ainda no século XIX surgiram os primeiros geradores de ozônio e, em 

1959, esses geradores foram adaptados para uso medicinal com dosagens mais 

precisas a partir do oxigênio puro (Penido e Ferreira, 2010). 

O ozônio é uma molécula natural, encontrado na estratosfera, a uma 

concentração de 10ppmv (partes por milhão de volume), o que equivale a uma 

concentração de 0,02 microgramas/ml; é importante por proteger a terra absorvendo 

parte da irradiação dos raios ultravioleta que é emitido pelo sol (Bocci, 2009). 

Composta por três átomos de oxigênio é altamente reativa, entre as moléculas 

oxidantes é o terceiro mais forte, seguido do flúor e persulfato. É formado a partir de 

um processo endotérmico que envolve os três átomos de oxigênio em uma reação 

química reversível, ou seja, se decompõe espontaneamente, sendo esse o motivo da 

dificuldade de armazenamento. Na prática, devido à essa instabilidade o ozônio 

terapêutico é gerado no momento da utilização para evitar perdas da concentração 

(Nogales et al., 2008).   

A meia vida dessa molécula é dependente da temperatura, a 20°C a 

concentração de ozônio reduz pela metade em 40 minutos, já a 30°C reduz em 25 

minutos (Bocci, 2006). Diversas são as aplicações do ozônio, em escala industrial 
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utilizado para esterilização de materiais cirúrgicos, tratamento de água devido ao seu 

poder bactericida e fungicida e de forma medicinal atua como anti-inflamatório e 

analgésico, tratamento de feridas e estimulante do sistema imune (Penido e Ferreira, 

2010; Elvis e Ekta, 2011; Smith et al., 2017). 

 

2.5.2 Ozônio terapêutico e mecanismo de ação  

 

Ozônio terapêutico tem sido utilizado para o tratamento de diversas patologias 

e a via tópica é a de eleição para tratamento de feridas e outras alterações 

dermatológicas de ordem fúngica, bacteriana e viral com resultados promissores 

(Zeng e Lu, 2018). 

Embora o ozônio tenha efeitos tóxicos em altas concentrações para o sistema  

respiratório, pesquisadores comprovaram efeitos terapêuticos e os correlacionam com 

a dose, concentrações baixas estimulam as vias de proteção celular sem alterar sua 

viabilidade e em altas doses pode ter efeito genotóxico, a escolha dependerá dos 

objetivos terapêuticos (Elvis e Ekta, 2011). 

Sua principal característica é o poder oxidativo, além de estimular a produção 

de antioxidantes endógenos. A instabilidade química permite uma reação instantânea 

a nível molecular e induz a formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), ou 

seja, induz um estresse oxidativo transitório e moderado, sem toxicidade concomitante 

para o indivíduo quando as doses são respeitadas. 

A dose do ozônio deve ser compatível com a capacidade antioxidante do 

sangue em neutralizar o sistema e, assim, formar peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

produtos de peroxidação lipídica (LOP’s), principal responsável por estimular a 

produção endógena de enzimas antioxidantes tais com: a superóxido desmutase 

(SOD), glutadiona peroxidase (GPx), glutadiona S-transferase (GST) e catalase 

(CAT), heme oxigenase-1 (HO-1), NADPH quinona-oxirredutase (NQO-1) e proteínas 

de choque térmico (Inal et al., 2011). 

Referente ao metabolismo do oxigênio a ozônioterapia aumenta o fluxo de 

oxigênio intracelular, pois atua na cadeia respiratória mitocôndrial tornando-a mais 

eficiente. Adicionalmente facilita a dissociação do oxigênio para o sangue, promove 

aumento da atividade de prostaciclinas e óxido nítrico que podem induzir a 
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vasodilatação em áreas isquêmicas, melhorando a perfusão local e entrega de 

oxigênio (Smith et al., 2017; Penido e Ferreira, 2010). 

Várias são as formas de aplicação da ozonioterapia, o intervalo da dose 

terapêutica é  amplo e a via de aplicação depende dos objetivos terapêuticos, as  mais 

frequentes em medicina veterinária são: a auto hemomaior, auto hemomenor, 

aplicação direta do gás intramuscular, intradiscal ou intra-articular, insuflação 

intrarretal, vesical, peritoneal, exposição cutânea por meio do bagging ou dissolvido 

em solução salina ou óleos (Smith et al., 2017). 

 

2.5.3 Óleo ozonizado  

 

2.5.3.1 Estrutura química do óleo ozonizado  

 

Ao contrário do gás puro que é muito instável, no óleo a molécula de ozônio 

pode ser estabilizada, mostrando-se prático para aplicação tópica (Travagli et al., 

2010). O ozônio reage com as ligações insaturadas (duplas) dos ácidos graxos 

encontrados nos óleos vegetais formando os ozonídeos de Criegee, hidroxi-

hidroperóxidos, peróxido de hidrogênio e aldeídos (Zanardi et al., 2013). 

Para análise de estudo e qualidade de um óleo ozonizado é necessário 

considerar algumas propriedades físico-químicas, como o índice de peroxidação, 

índice de acidez, teor de aldeído, densidade e viscosidade do óleo (Zanardi et al., 

2013). O índice de peroxidação refere-se à estabilidade do ozônio no óleo é expressa 

em miliequivalentes de oxigênio ativo contido em 1000g de óleo e a viscosidade é 

uma propriedade física que indica o tempo de exposição do óleo ao ozônio, quanto 

maior o tempo de exposição maior a viscosidade (Travagli et al., 2010). 

 

2.5.3.2 Óleo ozonizado e cicatrização 

 

O óleo estabiliza a molécula de ozônio, mas quando esse óleo entra em contato 

com a ferida, ele se dissocia lentamente em ozônio reativo que se dissolve no plasma, 

gerando peróxidos de hidrogênio (H2O2) e LOPs, justificando sua atividade 

desinfetante e estimuladora, assim o que diferencia sua ação seria a concentração, 

para cada fase da injúria, seja ação anti-inflamatória, regenerativa ou remodeladora, 
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os óleos devem apresentar alta, média e baixa concentração, respectivamente (Bocci, 

2006). 

Bocci (2009) ao sugerir diferentes concentrações para solução ozonizada, para 

feridas contaminadas, refere-se a concentrações maiores de ozônio de 20 

microgramas/mL, por outro lado, para feridas em fase de proliferação e remodelação 

indica soluções mais suaves na concetração de 5 microgramas/ml de ozônio. 

Estudos experimentais e clínicos demonstraram que o óleo ozonizado por via 

tópica contribui para o fechamento de feridas agudas e crônicas, aumenta a 

neovascularização por aumento da expressão do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), propriedades antioxidantes e propriedades antimicrobianas e 

antifúngicas que também auxiliam o tratamento de feridas (Anzolin et al., 2020).  

Pesquisadores chineses demonstraram que o óleo ozonizado facilitou a 

cicatrização de feridas em camundongos através da migração de fibroblastos via 

sinalização PI3K/Akt/mTOR, a compreensão desses mecanismos moleculares amplia 

a possibilidade de novas pesquisas via alvo terapêutico com óleo ozonizado (Xiao et 

al., 2017). 
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CAPÍTULO 2 – Reparação do retalho axial dorsal em ratos tratados com óleo 

ozonizado 

 

RESUMO – Os retalhos de padrão axial são uma das opções em cirurgia 

reconstrutiva. Eles são constituídos por uma artéria e uma veia cutânea direta em sua 

base e permitem que grande área de pele possa constituir o retalho para recobrir a 

ferida. Entretanto, podem apresentar complicações como necrose devido ao 

comprometimento vascular. Logo, a ozonioterapia pode ser utilizada para acelerar o 

processo de cicatrização de feridas pouco vascularizadas e contaminadas, contudo 

pouco se sabe sobre o seu comportamento em cirurgias reconstrutivas. Assim sendo, 

objetivou-se avaliar os efeitos e o reparo do retalho axial dorsal em ratos Wistar ao 

leito receptor, empregando tratamento com óleo ozonizado de alta peroxidação. 

Realizou-se no Hospital Veterinário da UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, um 

estudo com 18 ratos, distribuídos em dois grupos com 9 animais. Os Grupos foram 

GG (óleo de girassol) e GO (óleo de girassol ozonizado). Durante o período 

experimental foram realizadas avaliações macroscópica (exudato, edema, coloração, 

necrose e aspecto cosmétivo)  mensuração da área total, área de necrose e 

porcentagem de necrose do retalho) e microscópica (hemorragia, necrose, 

reepitelização, contagem de monoclucleados e polimorfonucleados, proliferação 

vascular e diferenciação do tipo de colágeno) a fim de observar a cicatrização e a 

reparação da ferida cirúrgica. Os dados foram submetidos a análise estatística (teste 

ANOVA e teste Qi-quadrado, p<0,05). O aspecto cosmético no GO foi 

significativamente melhor que GG. A contagem de vasos sanguíneos, hemorragia e 

reepitelização foi significativamente maiores no GO quando comparado ao GG, 

enquanto a presença de mononucleares, polimorfonucleares, necrose não diferiram 

entre os grupos. A média da área total dos retalhos entre os grupos diferiu 

estatisticamente, foi maior nos retalhos em GO. Os resultados obtidos neste estudo 

evidenciaram que a utilização do óleo ozonizado em retalho de padrão axial resulta 

em aspecto cosmético favorável e melhor repitelização no grupo tratado.  

 
Palavras-chave: Ozônioterapia, cirurgia reconstrutiva, angiogênese, colágeno 
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1 Introdução 

 

O emprego de cirurgias reconstrutivas para recobrimento de feridas traumáticas 

extensas ou após exérese de tumor com amplas margens cirúrgicas permite o 

fechamento precoce da ferida e evita o excesso de contratura cicatricial quando 

comparado ao fechamento por segunda intensão (Pavletic, 2018). 

Os retalhos de padrão axial são uma das opções em cirurgia reconstrutiva, 

incorporam uma artéria e veia cutânea direta em sua base (angiossoma), isto permite 

que uma grande área de pele possa constituir o retalho para recobrir a ferida (Mankin, 

2017). São transferidos no mesmo momento cirúrgico, são robustos e não necessitam 

de tecido de granulação do leito receptor, um dos cuidados é garantir que o 

angiossoma esteja viável para fornecer o suprimento necessário para sua 

sobrevivência. Normalmente a taxa de sobrevivência é alta, quando ocorre a falha  

parcial é característico a necrose na sua extremidade distal (Pavletic, 2018).  

Em vista destes problemas, autores tem reportado o emprego de substâncias que 

possam auxiliar a cicatrização e estimulação de angiogênese em modelos 

experimentais de retalho cutâneo dorsal de padrão axial em ratos (Pedretti et al., 2017; 

Ersel et al., 2016). 

A ozonioterapia é utilizada para acelerar o processo de cicatrização de feridas 

pouco vascularizadas e contaminadas (Kushmakov et al., 2018), contudo pouco se 

sabe sobre o comportamento em cirurgias reconstrutivas.  

Mediante essa problemática, o objetivo deste estudo foi avaliar o reparo tecidual 

por meio da análise macroscópica e histoquímica de retalho cutâneo de ratos Wistar 

tratados com óleo ozonizado de alta peroxidação. Desse modo, determinando a 

possível aplicação do óleo ozonizado como adjuvante em cirurgias reconstrutivas na 

rotina clínica cirúrgica veterinária. 
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2 Material e Métodos  

 

2.1 Seleção dos pacientes  

 

 O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Câmpus de Jaboticabal1. 

Foram utilizados 18 ratos (Rattus norvegicus albinus Wistar), saudáveis, 

machos, adultos, com peso entre 250-300 gramas provenientes do Biotério Central da 

Faculdade de Medicina Veterinária da UNESP, Câmpus de Botucatu.  

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, forradas com maravalha de 

pinho, sob um ciclo claro-escuro de 12 horas, com temperatura ambiente controlada 

próxima a 23°C, com ração comercial e água ad libitum. 

 

2.2 Protocolo anestésico e procedimento cirúrgico 

 
Para o procedimento cirúrgico todos os ratos foram submetidos ao mesmo 

protocolo anestésico composto por medicação pré-anestésica com midazolam 

(2mg/kg) e cetamina (40mg/kg) por via intramuscular e posterior aplicação de 

metadona (1 mg/kg) pela mesma via. A manutenção anestésica foi realizada com 

isofluorano na dose de 1 a 3 % diluído em 100% de oxigênio, utilizando o vaporizador 

anestésico para manutenção do plano cirúrgico. Todos os procedimentos foram 

realizados por um mesmo indivíduo.  

Os animais foram preparados para o procedimento cirúrgico, inicialmente foi 

realizada a tricotomia da região do dorso, desde as escápulas até a última vértebra 

coccígea seguido por limpeza e antissepsia com clorexidine degermante e álcool 70%, 

com auxílio de gaze estéril. 

Na sequência, posicionou-se o animal em decúbito ventral, procedeu-se a 

colocação dos panos de campos e iniciou-se a confecção do retalho cutâneo dorsal. 

Seguindo a medida de 10 cm de comprimento por 3 cm de largura foram criados os 

retalhos conforme a padronização do modelo de McFarlene modificado (Camargo et 

al., 2014). A demarcação do retalho foi realizada com caneta própria para demarcação 

em pele (Texta 700®). As referências anatômicas foram: o ângulo inferior das 

 
1 Protocolo CEUA número: Protocolo n°011163/18. 
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escápulas e as cristas ilíacas, centralizado sobre a coluna vertebral (Figura 1A e B). 

Em condições estéreis, após a incisão para demarcar o retalho (Figura 2A), este foi 

divulsionado incluindo o panículo carnoso até a base cranial para ser elevado (Figura 

2B) e reposicionado de volta ao leito original para dermorrafia com sutura em padrão 

simples interrompido, com pontos equidistantes a cada 1 cm, empregando Nylon 3-0 

(Figura 2C). Os animais receberam nos sete dias subsequentes pela via intradérmica, 

cloridrato de peptidina (10mg/kg), a cada 24 horas para analgesia. 

Os animais foram distribuídos em dois grupos, sendo nove ratos pertencentes 

ao grupo óleo de girassol (GG) e nove ratos ao grupo óleo de girassol ozonizado (GO). 

O tratamento preconizado foi aplicar 1 ml com auxílio de uma seringa revestida por 

silicone (BD-Ultra-fine®) de óleo de girassol ou óleo de girassol ozonizado 

(concentração de 70 µg/mL) no grupo GG e GO, respectivamente, entre o retalho e o 

leito receptor no momento trans-cirúrgico e no pós-operatório, por via tópica (duas 

vezes por dia), na superfície do retalho, por 7 dias consecutivos (Figura 3). 

 
 

 
 

Figura 1: Imagem fotográfica do procedimento cirúrgico do retalho cutâneo dorsal em 
rato Wistar. Marcação de retalho cutâneo dorsal em rato Wistar com caneta 
dermográfica Texta 700®. (A) A base do retalho cranialmente foi delimitada pelo 
ângulo inferior da escápula (seta preta) e caudalmente pela crista ilíaca (seta 
amarela). Em (B) a demarcação dos limites do retalho cutâneo dorsal segundo modelo 
de McFarlene modificado com dimensões de 10 cm de comprimento por 3 cm de 
largura. Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), 2019. 

 

A B 
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Figura 2: Imagem fotográfica do procedimento cirúrgico visando a confecção de 
retalho cutâneo dorsal em rato Wistar.   Em (A) incisão do retalho com base cranial 
com auxílio de bisturi. Em (B) elevação do retalho após incisão da pele, divulsão do 
tecido subcutâneo e panículo carnoso. Em (C) dermorrafia com nylon 3-0 em pontos 
simples separado após reposicionamento do retalho no leito doador. Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), 2019. 
 

 

 

Figura 3: Imagem fotográfica do retalho cutâneo demonstrando esquematicamente a 
distribuição da aplicação do óleo sobre o retalho e ao redor da ferida cirúrgica com 
auxílio de uma seringa de 1 ml. Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), 
2019. 
 
 
2.3 Eutanásia e coleta de material 

 
No 15° dia de pós-operatório todos os animais foram submetidos à eutanasia 

com pentobarbital de sódio (250mg/kg), por via intraperitoneal, obedecendo- se os 

A B C 
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princípios éticos em experimentação animal preconizados pelo Conselho Nacional de 

Experimentação Animal (CONCEA).  

As medidas do retalho foram coletadas pelo método de gabarito descrito por 

Sasaki e Pang (1980) e calculadas em cm² pelo software Image J®. Três amostras de 

cada retalho foram coletadas e imersas em solução de formol à 10% e após 48h 

transferidas para solução de álcool 70% até o momento do processamento, visando a 

confecção das lâminas de microscopia.  

 

2.4 Avaliação macroscópica 

 
Avaliações macroscópicas foram realizadas no 3°, 7° e 14° dia pós-operatório. 

As variáveis observadas foram presença de edema, exudato, necrose, coloração e 

aspecto cosmético, sendo as variáveis quantificadas de 0 a 4, exceto necrose, esta 

quantificada de 0 (ausente) a 1 (presente), conforme preconizado por Paim et al. 

(2002) (Apêndice A). 

 

2.5 Avaliação microscópica 

 
As amostras foram processadas conforme a rotina convencional de 

processamento histológico. As amostras foram conservadas em formalina 10% por 48 

horas, em seguida, transferidas para solução de álcool 70% até o momento de 

processamento para a inclusão em parafina, submetidas a cortes transversais em 

micrótomo, com espessura de 4 μm e coradas pelo método histoquímico de rotina 

com Hematoxilina e eosina (HE) e com a coloração de Picrosirius Red (Campos et al., 

2007) para avaliação do tipo de colágeno. Na coloração de HE foram avaliadas a 

epiderme e derme quanto à presença de necrose, células polimorfonucleares, células 

mononucleares, hemorragia e repitelização. Os dados obtidos foram classificados de 

acordo com a intensidade em que foram encontrados e transformados em variáveis 

semiquantitativas mediante atribuição de índice para o achado histológico, conforme 

preconizado por Garros et al. (2006) e registrados em fichas individuais para cada 

animal. A quantificação de vasos foi determinada pela técnica de contagem de 

microvasos, foi considerado um vaso unitário qualquer grupo de células endoteliais, 

assim como também vasos contendo hemácias em seu lúmem. A contagem foi 

realizada em cinco campos, previamente selecionados pela maior densidade vascular 
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na profundidade da lesão com microscópio ajustado para uma ampliação de 400x e 

expresso em um valor médio de vasos para cada caso estudado semelhante ao 

estudo realizado por Pazzini, et al. (2017). 

 Para a avaliação do colágeno foi empregada a coloração de Picrosirius. Os 

dados foram analisados por microscopia sob luz polarizada (Olympus BX-53 ®, 

Japão).  A observação das fibras colágenas por esse método permitiu a diferenciação 

do colágeno tipo I (vermelho) e tipo III (verde). De cada lâmina foram selecionados e 

fotomicrografados dez campos histológicos com uma câmera digital (5,0 m) no 

aumento de 20x. As imagens foram analisadas com o auxílio do software Image J®, 

com o plug-in Color Threshold, obtendo-se o percentual de colágeno pela análise de 

partículas automatizadas de acordo com a seleção e extensão das áreas baseadas 

na cor, conforme descrito na literatura (Beyota et al., 2016). 

A análise dos cortes histológicos foi realizada pelo mesmo patologista sem o 

conhecimento prévio da identificação dos grupos. A avaliação histológica das lâminas 

foi realizada em microscópio óptico no aumento de 400x. As fotomicrografias foram 

realizadas no programa Motic Images Plus 2.0. 

 

3 Análise estatística 

 

Para as análises estatísticas relacionando as variáveis categóricas 

macroscópicas (edema, exsudato, necrose, coloraçãoe aspecto cosmético) foi 

realizado a correlação entre o grupo controle e experimental dos ratos utilizando   a 

correlação de Pearson. Em todos os testes, valores de p iguais ou inferiores a 0,05 

(p≤0,05) foram considerados significativos.  

As médias obtidas das avaliações microscópicas e porcentagem das 

avaliações macroscópicas em relação ao grupo controle e experimental foram 

submetidas à análise de variância (ANOVA) com diferença significativa entre as 

médias (p≤0,05).  

Os dados de colagenização dos diferentes tipos de fibras colágenas, segundo 

o grau de diferenciação foram comparados por análise de variância (ANOVA) para um 

delineamento inteiramente ao acaso, considerando os valores de p iguais ou inferiores 

a 0,05. Para as análises estatísticas utilizou-se o programa computacional R. 
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4 Resultados 

 

Dos 18 animais, um foi excluído do experimento por óbito, portanto, no estudo 

foram avaliados 17 animais distribuídos em dois grupos, sendo 8 animais do grupo 

tratado com óleo de girassol ozonizado (GO) e 9 animais tratados com óleo de girassol 

(GG).  

 

4.1 Avaliação macroscópica 

 
Quanto à avaliação macroscópica, observou-se que o retalho cutâneo 

apresentou evolução para necrose na porção médio distal da ferida em todos os 

animais, iniciando-se com exsudação, edema e hiperemia até o 3° dia, progredindo 

para necrose bem delimitada a partir do 10° dia de pós-operatório (Figura 4).  

Em todos os tempos avaliados 3, 7 e 14 dias de pós-operatório o aspecto 

cosmético foi significativo (p= 0,046), com melhor aspecto no grupo tratado com óleo 

de girassol ozonizado em relação ao grupo óleo de girassol. Segue abaixo quadro 

comparativo das qualidades macroscópicas observadas no GG e GO em momentos 

distintos (Quadro 1). 

 

Tabela 1: Evolução qualitativa macroscópica de coloração, necrose, exudato e edema 
e aspecto cosmético em três diferentes momentos, 3°, 7° e 14° dia pós-operatório em 
retalhos cutâneos dorsais de ratos Wistar tratatados com óleo de girassol (GG) e óleo 
de girassol ozonizado (GO). FCAV/UNESP, 2019. 

Características 
macroscópicas 

GG GO 

Dias 3° dia 7° dia 14° dia 3° dia 7° dia 14° dia 

Edema Moderado Moderado/ 
Discreto 

Discreto Moderado Moderado/ 
Discreto 

Discreto 

Exsudato Moderado Discreto Ausente Moderado Discreto Ausente 

Aspecto 
cosmético 

Bom Bom/ 
Regular 

Regular Excelente/ 
Bom 

Bom  Bom 

Necrose Ausente Presente Presente Ausente Presente Presente 

Coloração Hiperêmico Hiperêmico Enegrecido Hiperêmico Pálido Enegrecido 
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Figura 4: Fotografias comparativas dos retalhos cutâneos dorsais em ratos no GG e 
GO nos três momentos de avaliação. – Aparência do retalho cutâneo no 3° dia (A e 
D), 7° dia (B e E) e 14° dia (C e F) de pós-operatório. Notar área hemorrágica da 
porção distal do retalho (círculos). Notar a demarcação da área de necrose e área 
viável (seta amarela). Observar área pálida bem demarcada por uma linha horizontal 
(seta branca). Notar a diferença de retração cicatricial do GG (retângulo amarelo) e 
GO (retângulo branco). Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), 2019. 
 

4.2 Planimetria digital 

 

A porcentagem de necrose dos dois grupos foram avaliadas (Tabela 1). A 

média da porcentagem da necrose do GG e GO foram 62,82% (35,51 - 85,21) e 

50,82% (30,922 - 77,71) respectivamente, os valores mostram que não houve 

diferença significativa referente à porcentagem de necrose entre os dois grupos. 

 
  

3° DIA 7° DIA 14° DIA 

G
G

 
G

O
 

A

0

D 

B 

E

0 

C 

F 
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Tabela-2: Porcentagem de necrose de retalhos cutâneos dorsais de ratos Wistar 

submetidos ao procedimento cirúrgico na Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias (FCAV), 2019. 

Grupo N  Necrose (%) Mínimo (%) Máximo (%) Valor p* 

GG 

GO 

9 

8 

62,82 

50,82 

35,51 

30,92 

85,21 

77,71 

0,19725 
 

Nota: * Diferença entre grupos óleo de girassol (GG) e óleo de girassol ozonizado (GO) 

 

Os valores médios da área total do retalho de GG e GO foram 25,24 cm² (± 

7,14) e 31,83 cm² (± 3,28) respectivamente. Os valores médios da área total do retalho 

à análise de variância (ANOVA) demonstrou diferença significativa(p= 0,000031) em 

GO em relação ao GG (Tabela 2). 

 

Tabela-3: Valores médios da área total de retalhos cutâneos dorsais dos grupos 

submetidos ao procedimento cirúrgico na Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias (FCAV), 2019. 

Grupo N  Área total (cm²) Variância Valor p  

GG 

GO 

9 

8 

25,24 

31,83 

± 7,14 
± 3,28 0,000031*** 

 

*0,05<p<0,01 
**0,01<p<0,001 
*** 0,001<p 
 

 

4.3 Avaliação microscópica 

 

Para a avaliação histológica, a média da quantificação de vasos, hemorragia e 

re-epitelização pelo método de HE foi significativa entre os grupos (p<0,05), para GG 

a média de vasos foi 3,64 (±13,53) e para GO a média de vasos foi 14,45 (±17,83). 

Na figura 5 encontra-se a representação da quantidade de vasos observados nos 

grupos GG e GO. Hemorragia (p= 0.03) e re-epitelização (p=0,01) (Figura 6) foram 

significativamente maiores no GO em relação ao GG. Quanto à presença de células 

mononucleares (macrófagos) e polimorfonucleares (neutrófilos) não foram 

observadas diferenças significativas entre o GG e GO (p =0.46 e p=0,37, 

respectivamente). 
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Figura 5 – Fotomicrografia da derme de rato submetido ao procedimento de retalho 
de padrão axial no Hospital Veterinário da Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV) da Unesp, 2019. (A) Vaso sanguíneo identificado (seta) em GG. 
(B) Presença de maior neovascularização na área circunscrita e identificação de vasos 
(seta) no GO. HE em aumento de 400x 
 

 

 
Figura 6 – Fotomicrografia de derme e epiderme em ratos submetidos ao 
procedimento de cirurgia reconstrutiva no Hospital Veterinário da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterináriass (FCAV) da Unesp, Campus Jaboticabal, 2019. Notar 
a intensidade da re-epitelização (seta) dos ratos tratados com óleo de girassol 
ozonizado. HE em aumento de 200X 
  

GG GO 400µ
m 

400µ
m 

A B 
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 Não houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos GO e GG em relação 

as porcentagens do colágeno tipo I (vermelho - maduro) e tipo III (verde - imaturo) 

(Figura 7). Em ambos os grupos se observou predomínio das fibras colágeno tipo I 

em comparação ao colágeno tipo III (Figura 8). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Fotomicrografia com microscópio de luz polarizada analisada Olympus BX-
53 das áreas de transição dos retalhos cutâneos dorsais em ratos da linhagem Wistar 
após 15 dias de pós-operatório do procedimento de cirurgia reconstrutiva no Hospital 
Veterinário da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da Unesp, 
Campus Jaboticabal, 2019. (A) fotomicrografia empregando software Image J 
delimitam em amarelo o local de captura das imagens para quantificação de colágeno 
tipo III (fibras em verde). (B) fotomicrografia analisada pelo software Image J delimitam 
em amarelo o local de captura das imagens para quantificação de colágeno tipo I 
(fibras em vermelho) 
 
 

GO GO

GG GG

50µm 50µm 

50µm 50µm 

A B 
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Figura 8 – Representação gráfica em colunas da porcentagem média de expressão 
de colágeno tipo I (vermelho) e III (verde) para o GG e GO – Observar predominância 
de colágeno vermelho em ambos os grupos. Entre grupos não houve diferença 
significativa (p>0,05). Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), 2019.  
 

5 Discussão 

 

 

A utilização do óleo ozonizado nesta pesquisa, apresentou influência positiva 

sobre o processo de reparação do retalho cutâneo dorsal em ratos, o mecanismo de 

ação deste composto sobre retalhos cutâneos ainda não foi completamente elucidado, 

no entanto efeitos pró angiogênicos já foram descritos por Kirkil et al. (2016). 

Alguns autores referem que parte da necrose do retalho cutâneo se deve à 

reperfusão pós-isquêmica. Após injúria tecidual ocorre aumento de radicais livres de 

oxigênio a níveis críticos, logo após a reperfusão de sangue aos tecidos e os 

mecanismos antioxidantes endógenos são insuficientes para equilibrar o estresse 

oxidativo, o que gera lesão tecidual por peroxidação lipídica da membrana celular 

(FREITAS et al., 2002; CYMROT, PERCÁRIO & FERREIRA, 2004).  

Neste estudo foi utilizado o óleo ozonizado por ser descrito na literatura que o 

ozônio age também como sinalizador do estresse oxidativo responsável por estimular 

a via antioxidante endógena (Valacchi et al., 2011). Contudo mais estudos são 

necessários para detectar em valores as medidas da capacidade antioxidante do 

indivíduo tratado com ozônioterapia que não pode ser avaliada de modo direto no 

presente estudo. 

1,82 %

5,18 %

90,42 %

87,50 %

G.O

G.G

% colageno vermelho

% colageno verde
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A definição da concentração empregada neste estudo foi pela disponibilidade 

do óleo ozonizado já disponível comercialmente e recomendado para o reparo de 

feridas dérmicas, foi utilizado óleo ozonizado na concentração de 70mcg/ml, 

considerado de alta peroxidação. Alguns autores levantaram a discussão da 

importância do índice de peroxidação do óleo ozonizado no reparo de ferida (Valacchi 

et al., 2011) e outros apontam resultados sem mencionar a concentração de ozônio 

empregada no estudo, neste aspecto consideramos ser importante para padronizar a 

correlação de efeito e concentração do produto para futuras discussões. 

Neste estudo optou-se pela observação por 14 dias após procedimento 

cirúrgico, de forma a assegurar a definição completa da área de necrose do retalho. 

Estudos demonstram que a vascularização do retalho cutâneo ainda é dependente da 

vascularização do pedículo até o 7° dia e a partir desse momento os vasos 

neoformados do leito receptor passam a auxiliar na vascularização do retalho cutâneo, 

e que a partir do 10° essa neovascularização é suficiente para manutenção do retalho 

(Collins, Cotran e Kumar, 2000). Em nosso experimento a área de necrose e área 

viável ficou definida a partir do décimo dia. 

Não foi observado diferença estatística entre grupos quanto à porcentagem 

média de necrose do retalho após 14 dias de tratamento. Nos estudos de Kirkil et al. 

(2016), avaliou a viabilidade de retalhos cutâneos em ratos tratados com azeite de 

oliva ozonizado após 7 dias também não observaram diferença entre grupos referente 

a porcentagem média de necrose do retalho (Kirkil et al., 2016).  

Em todos os retalhos cutâneos foi observado necrose na porção médio distal e 

porcentagem de necrose semelhante de estudos anteriores o que demonstra 

padronização e consistência técnica, dificuldade observada em alguns estudos que 

também utilizam o modelo experimental de retalho cutâneo dorsal para estudos 

comparativos futuros (Camargo et al., 2014; Cymrot, 2004).  

Nos estudos de Gorgulu (2016) a porcentagem média de necrose em retalhos 

cutâneos com pedículo cranial foi de 54,54% (13,80-81,20) comparado aos 50,82 

(30,922 - 77,71) do GO e 62,82% (35,51 - 85,21) do GG deste estudo. 

A contagem de microvasos para a determinação do índice de angiogênese foi 

determinada pelo método quantitativo, como exposto nos estudos de Pazzini et al. 

(2017), que comparou o método sob colorações diferentes em Hematoxilina Eosina 
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(HE) e Tricômio de Manson e não observou diferença estatística entre os métodos e 

que para contagem de vasos ambos foram considerados confiáveis para avaliação da 

angiogênese de enxertos de pele em coelhos. Uma consideração importante é que a 

técnica utilizada para contagem de vasos em HE, foi um método simples, de baixo 

custo e facilmente reprodutível. 

 Assim, o grupo GO apresentou porcentagem média de vasos maior que o 

grupo controle o que corrobora com o trabalho Kirkil et al. (2016), comprovando efeitos 

benéficos do óleo ozonizado para a neovascularização e consequentemente melhor 

reparo de feridas dérmicas em ratos.  

Estudos anteriores identificaram que feridas em ratos tratados com óleo 

ozonizado estimulou a expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) 

e foi correlacionado a maior contagem de vasos (Xiao, 2017). A expressão de VEGF 

foi identificado em fibroblastos dérmicos, células endoteliais e fibras de colágeno (Kim 

et al., 2009). 

A presença discreta de mononucleares e polimorfonucleares podem ser 

justificadas pelo tempo de avaliação da ferida (14 dias), nesse momento quando o 

material foi coletado para análise a ferida não se encontrava mais na fase inflamatória. 

Quando se avaliou o colágeno total e as diferentes fibras colágenas (tipo I e III) neste 

estudo, mesmo não havendo diferença significativa entre as variáveis categóricas foi 

possível observar na microscopia óptica uma melhor organização das fibras 

colágenas do GO em relação ao GG aos 14 dias, com isso podemos inferir uma 

correlação positiva entre a quantidade/qualidade do colágeno e o tamanho total do 

retalho que foi melhor no GO.   

Outro fator importante a ser considerado é que se espera maior presença fibras 

colágeno tipo I aos 14 dias, isso é indicativo de melhor evolução do processo de 

cicatrização, uma vez que o colágeno tipo I corresponde a forma madura do colágeno 

tipo III (Rodrigues et al. 2018). 

Estudos apontam para a atividade do óleo ozonizado no processo de reparo de 

feridas dérmicas, observaram melhor fechamento da ferida consequente  melhor 

deposição de colágeno e maior atividade de fibroblastos após sete dias de ferida 

(Travagli et al., 2010; Kim et al. 2009).  
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Diante disto há comprovações de que o óleo ozonizado influência de maneira 

direta na síntese de colágeno e proliferação de fibroblastos durante a formação do 

tecido de granulação e fase inicial de remodelação do tecido de cicatrização da ferida 

(Xiao et al., 2017). Esta avaliação apresentou limites por não ser possível a coleta os 

7 dias de tratamento. 

A maior área total do retalho cutâneo em GO observada na avaliação 

macroscópica permite inferir a correlaçãode menor fibrose cicatricial. Uma hipótese 

seria a ação dos miofibroblastos nas propriedades mecânicas do tecido e sua 

permanência na lesão poderiam levar a fibrose cicatricial (Masseno et al., 2010) 

excessiva. Mais estudos devem ser avaliados dentro deste contexto biomecânico.  

A re-epitelização foi maior no GO, sendo assim, a melhor resposta vascular 

mediante a aplicação de óleo de girassol ozonizado é considerada fator positivo para 

a re-epitelização, esses achados são condizentes com Pazzini et al. (2016) em que a 

aplicação de plasma rico em plaquetas promoveu maior angiogênese e consequente 

maior re-epitelização em enxertos cutâneos. 

 

6 Conclusão 

 

O óleo ozonizado influencia na vitalidade do retalho cutâneo e o processo de 

reparação tecidual. Os animais tratados com óleo ozonizado apresentaram 

neovascularização e aspecto cosmético superiores ao grupo controle que 

apresentaram menor fibrose cicatricial. Entretanto, em nenhum dos grupos modificou 

a porcentagem de necrose distal do retalho cutâneo. 
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APENDICE A – AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA 

 
Dia ______________ Rato ________ Avaliador ____________________ 
 

1. Exudato 
 
(   ) 1 ausência (    ) 2 discreta (   ) 3 moderada (    ) 4 intensa 
 

2. Edema 
 
(   ) 1 ausência (    ) 2 discreta (   ) 3 moderada (    ) 4 intensa 
 

3. Necrose 
 
(   ) 0 ausente (   ) 1 presente 
 

4. Coloração 
 
(   ) 1 pálido (    ) 2 rosa (    ) 3 hiperêmico (   ) 4 enegrecido 
 

5. Aspecto cosmético 
 

(   ) 1 excelente   (    ) 2  bom   (    ) 3 regular  (    ) 4 ruim 
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APÊNDICE B – INTENSIDADE DAS VARIÁVEIS MICROSCÓPICAS 

 
Células mononucleares 

 Ausente (0) quando não visualizadas no campo óptico 

 Discreta (1) quando evidenciadas de forma isolada, distinguindo áreas livres de 

infiltrado 

 Moderada (2) quando aparece com maior frequência, em agregados densos 

mas ainda diferenciando áreas livres de infiltrados 

 Acentuada (3) quando evidenciada em grande frequência, em agregados 

densos, sem áreas livres de infiltrados 

 

Células polimorfonucleares 

 Ausente (0) quando não visualizadas em campo óptico 

 Discreta (1) quando evidenciadas de forma isolada, e muitas áreas livres de 

infiltrados 

 Moderada (2) quando visualizadas formando agregados porem ainda com 

áreas adjacentes livres de infiltrados 

 Acentuada (3) quando aparecia células em grande frequência sem áreas livres 

de infiltrados 

 

Re-epitelização 

 Ausente (1) quando o epitélio não era visualizado no campo óptico 

 Discreto (2) ou moderado (2) quando aparecia de forma incompleta ou parcial 

Acentuada (3) quando visualizada de forma completa ou total 

 
 


