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RESUMO

Introdução: na cultura popular, acredita-se que alguns alimentos possam interferir diretamente nos processos cicatri-
ciais, sendo conhecidos como remosos. A utilização é contra indicada em situações de ferimentos e no período pós-
-operatório;dentre esses alimentos consta a carne de animais com alto teor de tecido gorduroso ou de dieta detritiva, como 
o porco. Por outro lado, muitos desses animais são fonte de macroelementos essenciais ao reparo cutâneo. Objetivo: 
avaliar a influência do consumo da carne suína no processo cicatricial de feridas cirúrgicas cutâneas. Método: foram 
utilizados 30 ratos da linhagem Wistar, submetidos a um procedimento de excisão cutânea com dimensões de 2x2 cm 
e divididos em dois grupos com alimentação diferenciada: grupo controle, dieta ad libitum convencional, e grupo de 
dieta suplementada, composta por 50% de ração padrão e 50% de carne de suína. Os animais sofreram eutanásia esca-
lonada ao 7º, 14º e 21º dia de pós-operatório para captação do tecido cicatricial e avaliação. Foram analisadas contração 
cicatricial, alterações histopatológicas e deposição de fibras colágenas. Resultados:a dieta suplementada promoveu 
contagem menor de macrófagos ao 7º e ao 21º dia, redução de focos de necrose ao 21º e aceleração da epitelização. Foi 
evidente também a deposição precoce de colágeno tipo I sobre a matriz de colágeno tipo III, alteração que oferece maior 
resistência mecânica à ferida. Conclusão:a suplementação com carne suína mostrou-se benéfica ao tecido cicatricial, 
provavelmente consequente à presença de maiores teores de proteínas e gordura saturada.

DESCRITORES: Cicatrização; Processos Nutricionais; Ratos Wistar; Suplementação Alimentar; Colágeno.

INTRODUÇÃO

O cuidado com feridas é preocupação que toma 
milhares de anos da humanidade. Para a sociedade con-
temporânea, apresenta elevada carga econômica, além de 
estigmas sociais e impactos negativos sobre cada indivíduo. 
Por essas razões, tem representativa importância no meio 
científico.1 

A cicatrização de feridas é um processo complexo 
que envolve diversos eventos imunológicos e celulares. 
Estes transcorrem de forma não linear, levando meses a 
anos desde a injúria tecidual até a resolução do processo. 
Todas as fases são extremamente dependentes de energia, 
sendo necessária grande quantidade de aminoácidos, car-
boidratos e lipídeos.2
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Diversos fatores intrínsecos ou extrínsecos, sistêmi-
cos ou locais podem estar envolvidos na evolução do tecido 
cicatricial, resultando em atraso nos processos, úlceras 
crônicas, cicatrizes insuficientes, entre outros desfechos 
desfavoráveis.2

A cultura popular reconhece que alguns alimentos 
podem interferir diretamente nos processos cicatriciais, 
conhecidos como remosos, termo amplamente difundido 
no vocabulário dos povos amazônidas,3 representando uma 
das proibições relativas presentes na Amazônia e América 
do Sul que visa classificar o grau de segurança da inges-
tão de animais selvagens e domésticos em determinadas 
situações.4 

A difusão do saber popular sobre alimentação remosa 
apresenta ampla divergência dependendo da região estuda-
da. Entretanto, uma constante desse saber é a necessidade 
da redução ou suspensão total do consumo de tais alimentos 
em determinados estados fisiológicos ou patológicos do 
organismo. Como exemplo, o período de enfermidades 
agudas5e crônicas, ferimentos,gravidez e lactação.5,6

Não há consenso sobre quais alimentos são conside-
rados remosos. Existe correlação com a carne de animais 
carnívoros no topo da cadeia alimentar, visto que acumu-
lariam grande quantidade de toxinas e poluentes;ou com a 
carne de animais herbívoros, que apresenta grande quanti-
dade de tecido gorduroso com idêntica suscetibilidade de 
acúmulo de toxinas.7

Uma revisão de autoria de Brito Júnior e Estácio 
(2013)8 aponta as principais fontes de dieta remosa para 
a população amazônica. Os autores também associam o 
termo à carne de animais de dieta carnívora, como peixes 
de pele, ou de dieta restritiva, como peixes cascudos, 
caranguejos e camarões. Do mesmo modo, ressaltam que 
animais de dieta mista que habitam áreas lamacentas como 
o caititu (porco selvagem), que se assemelha ao porco 
doméstico; aves, como pato e marreco; quelônios e pacas 
são classificados como remosos.

Brito Júnior e Estácio (2013)8 também propuseram 
hipótese para a fisiopatologia do processo: devido à elevada 
presença nos tecidos desses animais de micro-organismos 
decompositores, produtos tóxicos e componentes celulares 
(endotoxinas), resistentes ao cozimento, ocorreria altera-
ções da imunidade inata ou hipersensibilidade imediata.

Em razão da carência de dados a respeito da ação 
imunomoduladora da dieta remosa e de trabalhos que 
demonstrem a influência dos alimentos considerados remo-
sos no processo saúde-doença, o presente estudo objetiva 
contribuir com o conhecimento científico avaliando a 

influência da suplementação com carne de Sus domesticus 
(porco doméstico) no processo de cicatrização de feridas 
cutâneas, citada como alimento remoso,  por Brito Júnior 
e Estácio (2013)8 e Alcoforado (2010)6.

OBJETIVO

Avaliar a influência do consumo da carne suína no 
processo cicatricial de feridas cirúrgicas cutâneas em 
ratos.

MÉTODO

Os animais utilizados foram cuidados segundo a legis-
lação nacional em vigor, que estabelece procedimentos para 
uso científico de animais e criação de animal (Lei Auroca, 
nº 11.794) e os princípios éticos do Colégio Brasileiro de 
Experimentação Animal (COBEA). O estudo iniciou-se 
após aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
(CCBS) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), sob 
o Protocolo nº 02/13.

O estudo caracteriza-se como experimental, longitu-
dinal, do tipo ensaio clínico, em que foram utilizados 30 
ratos machos (Rattus norvegicus) da linhagem Wistar. Os 
animais foram inicialmente alojados em gaiolas contendo 
3 animais cada uma, mantidas em ciclo 12-horas-luz/12-
-horas-escuridão à temperatura de 22°C e submetidos a 
um período de adaptação de 30 dias ao biotério, no qual 
receberam dieta líquida e dieta sólida ad libitum, tendo o 
respectivo peso monitorado.

Após o período de adaptação, os animais foram sub-
metidos a um ato operatório para a confecção da ferida 
cirúrgica. O procedimento foi iniciado com indução anes-
tésica com cloridrato de ketamina (87mg/kg) e cloridato 
de xilazina (13mg/kg) por via intraperitoneal. Em segui-
da, foi realizada a epilação da região dorsal e antissepsia 
com polivinilpirrolidona-iodo – PVPI (Povidine ®). Sem 
realizar a distensão da pele, foi feita a marcação da área a 
ser excisionada3 centímetros abaixo da linha interauricular 
com caneta porosa e molde de plástico flexível de 2x2 
cm. Sucedeu-se incisão da região dorsal do animal com 
bisturi frio, continuada até a fáscia muscular dorsal por 
meio de divulsão romba com tesoura de Metzembaum. 
Dessa forma, foi produzida uma lesão com dimensões de 
2x2cm (Figura 1), sendo removida e desprezada pele e 
tecido celular subcutâneo. Os ferimentos foram lavados 
com solução salina a 0,9% e deixados para cicatrizar por 
segunda intenção.
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No pós-operatório imediato, os animais foram colo-
cados em gaiolas individuais e distribuídos aleatoriamente 
em dois grupos de 15 animais cada um, de acordo com a 
dieta administrada. Cada grupo foi subdividido em três 
subgrupos de cinco animais para avaliação do processo 
cicatricial; a eutanásia aconteceu de forma escalonada em 
7, 14 e 21 dias.

Grupo Controle (GC):
Composto por 15 animais, distribuídos em três sub-

grupos contendo cinco ratos cada um, que receberam no 
pós-operatório a dieta convencional com ração da marca 
Labina® (Purina – Paulínia, Brasil), ad libitum, sem ne-
nhuma adição. Os subgrupos sofreram nova intervenção 
no 7º, 14º e 21º dia de pós-operatório e captação do tecido 
cicatricial para controle do estudo. Não houve restrição 
hídrica.

Grupo Carne Suína (GS) – dieta remosa:
Grupo contendo 15 animais (cinco em cada subgru-

po, distribuídos para nova intervenção no 7º, 14º e 21º dia 
assim como o GC), submetidos à dieta suplementada com 
carne suína por meio de processamento, suplementação e 
manipulação da ração Labina® (Purina, Paulínia – Brasil). 
A suplementação se deu por adição de carne proveniente 
da região do lombo de Sus Domesticus. 

O preparo da ração obedeceu à titulação de 200 gra-
mas de farelo de ração Labina® para cada 200 gramas de 
carne suína. A carne, aquecida em água com temperatura 
em torno de 65ºC, durante exatos 20 minutos, foi manti-
da em resfriamento gradual até atingir a temperatura de 
30ºC para posterior adição ao farelo da ração Labina® 
em misturador, sendo pesados os conteúdos dispensados 
sem adição de sais ou outros complementos alimentares e 
armazenados à temperatura de 4ºC. A preparação seguiu 

Figura 1 – Aspecto da região dorsal no pós-operatório imediato
Fonte: Planimetria digital (2013)

de modo semelhante ao descrito por Pinotti et al (2007)9 . 
A confecção de pelotas (pellets) foi realizada com apare-
lho de preensão artesanal automatizado (Figura 2) para a 
formação de extrusados em forma cilíndrica com diâmetro 
de 14 mm.

Figura 2 – Foto de prensa artesanal desenvolvida para a pro-
dução de pellets de ração suplementada, a fim de assemelhar-se 
em forma e textura à ração comum.
Fonte: protocolo de pesquisa

A composição nutricional da ração comercial Labi-
na® apresentou 2,30% de lipídeos (58,52% de ácidos gra-
xos insaturados e 41,38% de ácidos graxos saturados),11 
além de 23,0% de proteína bruta, 4,0% de extrato etéreo, 
5,0% de matéria fibrosa, 10,0% de matéria mineral (máx.), 
1,3% de cálcio (máx.) e 0,85% de fósforo (mín.).

As características apontadas para a composição li-
pídica da carne de lombo do Sus domesticus seguiram de 
acordo com Bragagnolo e Rodriguez-Amaya (2002)10.O 
material utilizado pelo estudo incluía, além de carne da 
região do lombo, tecido adiposo perimuscular, que, após a 
exposição ao cozimento, era novamente inserido à mistura 
por meio da dispensação em misturador na forma líquida.

O perfil lipídico da carne de porco utilizada apre-
sentou porcentagem de ácidos graxos saturados de 
41mg/100g, 48mg/100g de monoinsaturados, 11mg/100g 
de poli-insaturados, uma relação ω-6/ω-3 de 25 e relação 
poli-insaturado/saturado de 0,3. A ração modificada foi 
oferecida a este grupo (GS)ad libitum. Não houve restrição 
hídrica durante o estudo.

Após 7, 14 e 21 dias de alimentação diferenciada e 
cicatrização, os animais (dentro do período correspondente 
para cada subgrupo) foram submetidos a nova anestesia 
com cloridrato de ketamina (87mg/kg) e cloridato de 
xilazina (13mg/kg) via intraperitoneal, para a retirada do 
tecido cicatricial recém-formado, com margens de tecido 
de 1 a 1,5cm e, depois, submetidos a eutanásia com 1ml 
de solução de cloreto de potássio (KCl) a 10% por meio 
endovenoso pela veia caudal dorsal.

As amostras de tecido foram processadas para estudo 
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histológico pelas técnicas de hematoxilina-eosina (HE) e 
picrosirius red-hematoxilina.

Os resultados microscópicos foram avaliados por um 
patologista através de estudo cego à natureza das lâminas, 
que classificou os achados em pontos conforme o proto-
colo adaptado de Garros et al (2006)11,13. Avaliaram-se 
os seguintes parâmetros: proliferação vascular, células 
mononucleadas, células polimorfonucleares, proliferação 
fibroblástica, deposição de colágeno, reepitelização e ne-
crose epitelial. A pontuação dada variou de Ausente (0), 
Leve (1), Moderada (2) a Intensa (3) em cada critério.

A morfometria foi realizada por meio de fotomicros-
cópio, modelo Zeiss Axio Scope A1, acoplado a um com-
putador, com o software ImageJ®. Analisou-se a proporção 
de fibras colágenas do tipo I e III por meio da técnica de 
picrosirius red-hematoxilina, analisadas através de luz 
polarizada, conforme descrito por Junqueira et al (1991)12.

A ferida cirúrgica foi avaliada macroscopicamente 
em ambos os grupos e registrada com câmera digital, tripé 
fixo e paquímetro para medição indireta da área imedia-
tamente após o procedimento cirúrgico e, novamente, 
imediatamente após a indução anestésica para eutanásia. 
A avaliação planimétrica da área lesional foi realizada com 
o software ImageJ®.

Os achados histopatológicos foram comparados pelo 
teste não paramétrico Mann-Whitney. A análise morfomé-
trica bem como os valores da variação da área da cicatriz 
à planimetria digital foram avaliados estatisticamente 
pelo teste de T-Student, sendo considerados significativos 
resultados cujo p-valor fosse inferior a 0,05. Os dados fo-
ram processados no programa BioEstat® 5.0, e as tabelas 
construídas no software Microsoft® Excel 2007. 

RESULTADOS

Estudo macroscópico da cicatrização:

Tabela I – Percentual remanescente da área da ferida 
analisada pela planimetria digital

Grupos 7 dias 14 dias 21 dias

Controle (GC)
72,644 ± 
16,39

16,4725±7,46 15,594±11,94

Dieta Suple-
mentada (GS)

69,312 ± 
21,25

26,186 ± 8,87 11,664±13,20

Intervalo de 
confiança

-24,347 
a 31,011

-22,025 a 
94,507

-14,432 a 
22,292

p-valor 0,3942 0,0336 0,3174

Fonte: Protocolo de pesquisa (Teste T)

Figura 3 – Evolução percentual área remanescente da 
ferida operatória inicial com intervalo de confiança.
Fonte: Planimetria digital

Estudo histopatológico:
Durante a evolução do tecido cicatricial não houve 

diferença na proliferação vascular, que na primeira sema-
na de evolução apresentou-se acentuada e nas semanas 
seguintes com moderada intensidade (p-valor igual a 0,5; 
0,1421 e 0,3381 no 7º, 14º e 21º respectivamente, teste de 
Mann-Whitney). 

Tabela II – Concentração de células mononucleares de 
acordo com o grupo e o período da cicatrização

Alteração histológica
7 14 21

C S C S C S
Ausente 0 0 0 0 0 0
Discreto 0 0 1 1 0 2
Moderado 1 5 4 2 3 3
Acentuado 4 0 0 2 2 0
p-valor 0,0081 0,2017 0,0473
Total 5 5 5 5 5 5

Fonte: Protocolo de pesquisa(teste de Mann-Whitney)

Tabela III – Concentração de células polimorfonucleares 
de acordo com o grupo e o período da cicatrização

Alteração histológica
7 14 21

C S C S C S
Ausente 0 0 0 0 0 2

Discreto 0 0 2 1 1 1

Moderado 0 0 1 3 2 2

Acentuado 5 5 2 1 2 0

P-Valor 0,5 0,5 0,0473

Total 5 5 5 5 5 5
Fonte: Protocolo de pesquisa (teste de Mann-Whitney)
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A avaliação histopatológica, em amostras coradas por he-
matoxilina e eosina, evidenciou moderada proliferação de 
colágeno na primeira semana de pós-operatório e elevada 
intensidade nas duas semanas subsequentes, demonstrando 
igualdade entre dois grupos (p-valor igual a 0,3008; 0,5 e 
0,5 no 7º, 14º e 21º dia de pós-operatório respectivamente; 
teste de Mann-Whitney). De modo semelhante, a concen-
tração de fibroblastos não foidiferente entre os dois grupos 
(p-valor igual a 0,5; 0,5 e 0,3008 no 7º, 14º e 21º dia de 
pós-operatório; teste de Mann-Whitney).

Tabela IV – Presença de reepitelização de acordo com 
grupo e período da cicatrização

Alteração histológica
7 14 21

C S C S C S
Ausente 5 0 0 0 0 0

Discreto 0 5 4 4 1 0

Moderado 0 0 1 1 2 1

Acentuado 0 0 0 0 2 4

p-valor 0,0045 0,5 0,1253

Total 5 5 5 5 5 5
Fonte: Protocolo de Pesquisa (teste de Mann-Whitney)

Figura 4 – Microfotografia digital evidenciando a diferen-
ça na reepitelização no 7º dia entre o GC (esq.) e o GS (dir.)
Fonte: Protocolo de pesquisa

Tabela V – Presença de necrose epitelial de acordo com 
o grupo e o período da cicatrização

Alteração histo-
lógica

7 14 21
C S C S C S

Ausente 0 0 0 0 0 2

Discreto 0 0 1 0 1 3

Moderado 1 0 4 5 4 0

Acentuado 4 5 0 0 0 0

p-valor 0,3008 0,3008 0,0108

Total 5 5 5 5 5 5
Fonte: Protocolo da pesquisa (teste de Mann-Whitney)

Estudo morfométrico de fibras colágenas:

Tabela VI – Proporção de tipos de colágeno I e III distri-
buídos por grupo e dia de avaliação

Dias 7dias 14 dias 21 dias

Colágeno 
(TIPO) I / III I / III I / III

GC 11,0%/

88,9%

16,4%/

83,5%

40,3%/ 
59,6%

GS 35,0% 
/64,9%

31,6%/

68,3%

49,4%/ 
50,5%

Variação: 24,0% 15,2% 9,1%

Intervalo de 
confiança

-34,9% a – 
13,0%

-75,3% a 
44,7%

-14,7% a

- 3,5%

p-valor < 0.0001 0.1619 0.0012

Fonte: Protocolo da pesquisa (teste de T-Student)

Figura 5 – Evolução da proporção entre os tipos I e III de co-
lágeno nos grupos estudados

Fonte: Planimetria digital (2013)

Figura 6 – Microscopia óptica digitalizada com luz 
polarizada em lâminas com coloração em picrosiriusred-
-hematoxilina
Fonte: Protocolo de pesquisa
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Legenda: fibras vermelhas e amarelas de forte birrefringência: 
colágeno tipo I; fibras verdes com birrefringência fraca: coláge-
no tipo III;granulaçõesazuis: vasos sanguíneos com hemácias. 
A– GC após 7 dias de cicatrização; B– GS após 7 dias de cica-
trização; C – GC após 14 dias de cicatrização; D – GS no 14º 
dia; E– GC no 21º dia; F– GS no 21º dia

DISCUSSÃO

A expressão alimento remoso, segundo a medicina 
popular, consiste em um grupo de contraindicações ali-
mentares para condições que envolvem o processo saúde-
-doença.5, 6

Dentro desse processo estão inclusos momentos críti-
cos como a cicatrização de feridas. Entretanto, é conhecido 
que a suplementação alimentar contribui de modo signifi-
cativo e imprescindível para o adequado reparo tecidual.13

O presente estudo avaliou a exposição aguda à su-
plementação com um alimento considerado remoso por 
vários levantamentos.6,8 Isso representaria o contrassenso 
à forma de restrição abordada pela medicina popular, em 
um processo de liminaridade envolvendo tanto a presença 
de ferimentos, quanto o período pós-operatório.5, 6

Avaliação histológica e contração cicatricial:
A avaliação histológica da infiltração neutrofílica 

não evidenciou diferença entre os dois grupos estudados, 
exceto pela redução da quantidade de polimorfonucleares 
na 21ª semana para o GS. Do mesmo modo, a proliferação 
vascular e os achados neutrofílicos ocorreram de forma 
semelhante entre os dois grupos, apresentando pico má-
ximo próximo ao 7º dia de evolução, conforme resultados 
semelhantes na literatura.14

A presença de leucócitos no sítio de reparo possui pa-
pel cada vez mais sedimentado no processo de proliferação 
vascular. Estudos têm evidenciado a importante função 
dos neutrófilos na secreção de fatores pró-angiogênicos, 
incluindo o VEGF-A (vascular endotelial growth factor) 
e a interleucina-208,15além da função de fagocitose e de 
debridamento dos tecidos desvitalizados através da secre-
ção de espécies reativas de oxigênio e proteases.14 Assim, 
evidencia-se possível correlação entre a presença deste 
tipo celular e a intensidade da proliferação vascular nos 
diferentes estágios de reparo tecidual. 

A contração cicatricial é fenômeno consequente à 
ação centrípeta de fibras elásticas da pele em resposta à 
ação de miofibroblastos originados de fibroblastos locais. 
O movimento das bordas reduz progressivamente a área de 
reparo cutâneo em concomitância à restituição da epiderme 
na região central da ferida.16

A suplementação com carne suína promoveu início de 
reepitelização ainda na 1ª semana. O contrário do ocorrido 
com o GC, no qual se mostrou presente apenas na 2ª sema-
na de avaliação, tendo se iniciado durante esse intervalo. 

Apesar da diferença apresentada na proliferação do 
epitélio, destaca-se a semelhança à macroscopia na con-
tração da ferida operatória entre os grupos. Uma possível 
explicação para este achado seria a semelhança quanto à 
quantidade de fibroblastos no tecido durante os três perí-
odos avaliados, permanecendo a proliferação fibroblástica 
acentuada do 7º ao 21º dia de pós-operatório em ambos 
os grupos. 

Em relação à proliferação macrofágica, ainda que 
todos os papéis destas células no processo cicatricial não 
sejam completamente esclarecidos, a importância de sua 
presença no sítio lesional é inequívoca. Goren et al (2009)17 
e Mirza et al (2009)18realizaram estudos com linhagens 
murinas de animais com depleção severa de monócitos. Os 
resultados da análise da cicatrização em ratos foram: atraso 
do fechamento da ferida, redução da produção de tecido de 
granulação, redução da angiogênese, menor produção de 
colágeno e decréscimo nos fatores de crescimento VEGF 
e TGF-beta.

No presente estudo, a exposição à dieta suplementada 
com carne suína reduziu o grau de proliferação macrofágica 
em um ponto em relação ao GC, que apresentou infiltração 
monocitária intensa na 1ª semana de avaliação; enquanto o 
GS obteve moderada resposta. No entanto, correlacionou-
-se a redução com outras alterações que representassem 
atraso da cicatrização ou degeneração patológica. 

Para isso, é fundamental destacar que os achados 
descritos pelos autores supracitados17,18 se relacionam à 
total depleção da linhagem de macrófagos. 

O desenrolar de eventos bioquímicos que envolvem 
a síntese de colágeno no sítio lesional culmina em uma 
produção do subtipo III como um evento precoce em hu-
manos, repetindo-se em modelos animais. 

As fibras de colágenos são derivadas de fibroblastos 
locais, ativados por mediadores químicos produzidos 
durante o processo de cicatrização. Fibras do tipo I não 
são detectadas até 72 horas e representam o desenrolar do 
processo cicatricial aumentando seu depósito gradativa-
mente. Acreditava-se que a forma reticular do colágeno 
tipo III era importante na formação da matriz que guiaria 
os eventos subsequentes, como depósito de colágeno de 
outros tipos, fibroblastos, entre outros.19

Diferente do GC, no qual a deposição do colágeno 
seguiu de modo semelhante a outro estudo20, os resulta-
dos obtidos com a suplementação de carne suína na dieta 
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demonstraram incremento na deposição precoce (7dias) e 
tardia (21 dias) de fibras colágenas tipo I, em consequência 
à substituição das fibras tipo III. Tal resultado fala a favor 
de maturação do tecido de reparo.

A resistência mecânica da cicatriz aumenta com a 
maturação e é determinada pela interação de células locais, 
matriz extracelular e citocinas. O marco da organização de-
finitiva do tecido conectivo é a conversão dos fibroblastos 
em miofibroblastos durante a 2ª semana de cicatrização. 
Estudos demonstraram que o aumento da proporção de 
colágeno tipo III em detrimento ao tipo I no final da 2ª 
semana correlaciona-se com a diminuição da resistência 
cicatricial. Biondo-Simões et al (2010)21 associam esse fato 
à espessura e configuração espacial delicada desse tipo em 
relação ao colágeno tipo I, impondo menor resistência.

Fachinelli (2005)22 demonstrou em cadáveres que a 
linha alba daqueles portadores de hérnia abdominal anterior 
possui teor de 20,50% menor de colágeno tipo I do que 
indivíduos sãos, bem como apresenta redução de 18,05% 
de colágeno total, porém, sem alterações estatisticamente 
significativas para o tipo III.

Assim, a dieta remosa pode estar relacionada com 
aumento da resistência mecânica cicatricial. 

A cultura da alimentação remosa e a importância da 
nutrição no processo cicatricial

A suplementação dietética no período pós-cirúrgico 
é fator que contribui significativamente para a reparação 
tecidual, especialmente nas fases precoces, quando micro 
e macroelementos são imprescindíveis.13

O benefício da suplementação é inquestionável em 
situações como a cicatrização de úlceras de pressão, assim 
como em situações de estresse metabólico.23

Estudo realizado por Blasset al (2013)24 indica que 
pacientes politraumatizados que desenvolveram atraso 
de cicatrização frequentemente apresentam desnutrição 
proteica de base, além de deficiências bioquímicas em 
vários micronutrientes, provavelmente devido à inflama-
ção, aumento da demanda metabólica e estresse oxidativo.

Esse benefício também é demonstrado em outros 
trabalhos, como de Hunt et al (2012),25no qual foram com-
paradas as cicatrizações de ratos de 3 grupos: subnutridos 
(dieta com 40% da demanda calórica diária por 7 meses), 
desnutridos realimentados ad libitum após procedimento 
cirúrgico; e o grupo de animais eutróficos (controle). Como 
resultado, foi evidente que a realimentação ad libitum após 
a injúria tecidual em ratos inicialmente desnutridos propor-
cionou cicatrização sem diferenças em relação ao controle 
e superior aos animais mantidos em restrição calórica.

Mesmo em doenças crônicas, conhecidas pelo retardo 
e insuficiente reparo cicatricial, como diabetes, a suple-
mentação de proteínas se mostrou benéfica no fechamento 
de feridas cutâneas em ratos. Evidenciou-se aumento da 
deposição de colágeno, limitação do estímulo inflamató-
rio, além do resgate funcional de macrófagos na área de 
cicatrização.26

No que tange à aplicação nas diversas funções or-
gânicas, os lipídeos apresentam propriedades intrincadas 
com a imunomodulação e o controle de distúrbios metabó-
licos por meio da modulação da transcrição de fatores de 
sinalizadores intracelulares que culminam no controle dos 
receptores moduladores da proliferação de peroxissomos.27

Apesar do conhecimento da contribuição significativa 
da nutrição no reparo tecidual,13 a cultura dos alimentos 
remosos recomenda a restrição alimentar em momentos 
críticos de cicatrização.8

O presente estudo avaliou a exposição aguda à suple-
mentação com um alimento considerado remoso por in-
quéritos populacionais.6,8 Isso representaria o contrassenso 
à forma de restrição abordada pela medicina popular, em 
um processo de liminaridade envolvendo tanto a presença 
de ferimentos, quanto o período pós-operatório.5,6

A despeito da variação regional e intercomunitária, o 
perfil da alimentação remosa, em maioria, é composta de 
alguns tipos de peixe (como de esporão), carne gordurosa 
bovina, suína, de caça6 e frutos do mar, como caranguejos 
e camarões.8

A característica comum entre esses animais é o con-
sumo final de outros animais em estado de decomposição 
ou a presença de alto teor gorduroso. 

Brito Júnior e Estácio (2013)8 postulam que são 
possíveis, dadas as características de alguns alimentos 
considerados remosos, alterações ao nível de imunidade 
celular inata, causando o prolongamento da fase celular 
e vascular.

Dessa forma, graças a esse prolongamento e conse-
quente maior conteúdo de neutrófilos no sítio cicatricial 
por um período extenso, poderia ocorrer incremento da 
degeneração fibrinoide da matriz cicatricial com piócitos e 
pustulização. O processo todo se daria pela persistência de 
níveis elevados de lipopolissacarídeos (LPS), resíduos de 
manose e ácidos teicoicos presentes em micro-organismos 
contidos na carne ingerida que não seriam neutralizados 
durante o cozimento.

Em contraste às hipóteses formuladas por outros 
autores, no presente estudo, na fase celular e vascular, não 
foram observadas diferenças de intensidade e duração em 
relação ao grupo controle. As fases apresentaram curso 
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idêntico durante todo o acompanhamento pós-operatório, 
sem evidência histológica de outras alterações negativas, 
o que afasta a tese do prolongamento das fases gerando 
pustulização da ferida operatória. 

Destaca-se que a suplementação de carne suína foi 
igual a 50% do peso ingerido pelos animais. 

No grupo submetido à alimentação com carne suína 
houve, ao contrário do saber popular, redução em longo 
prazo (21 dias) de focos de necrose no tecido, demonstran-
do discreto efeito protetor da suplementação sobre o GC.

Em relação a outros critérios como epitelização, fo-
cos de mononucleares e deposição de fibras colágenas, a 
suplementação, provavelmente pela maior disponibilidade 
de macroelementos críticos para o processo de cicatrização 
promoveu aceleração efetiva da maturação da ferida ope-
ratória com menores índices de inflamação demonstrados 
estatisticamente.

A resposta à exposição de lesões cutâneas à gordura 
saturada também já foi alvo de avaliação por outros autores. 
A utilização de formulações tópicas de Cocos nucifera, 
contendo até 90% de gordura saturada, foi capaz de redu-
zir o tempo de epitelização de ferimentos decorrentes de 
queimaduras. Do mesmo modo, também se evidenciou 
melhor contração da área de lesão.28O presente estudo, 
mesmo tratando de suplementação oral, obteve resultados 
semelhantes na aceleração da epitelização no grupo de dieta 
suplementada desde a avaliação do 7º dia, diferente do 
GC, que obteve o início apenas na 2ª semana de avaliação.

Ao contrário da suplementação aguda pós-operatória, 
a exposição crônica a dietas com alto teor de ácidos graxos 
saturados apresenta efeitos deletérios à cicatrização. Nas-
cimento (2011)29realizou suplementação dietética crônica 
à base de ácidos graxos saturados durante 19 semanas em 
ratos propensos à obesidade, com posterior confecção 
de ferida cirúrgica. Os animais apresentaram contração 
cicatricial e epitelização deficiente. Seitzet al (2010)30 
evidenciaram após exposição crônica a dieta com altas 
taxas de gordura saturada, além de atraso na contração, 
importante redução na produção de VEGF. Pela exposição 
crônica, também se observou irregularidade em margens 
cicatriciais e prolongamento do processo inflamatório, 
exatamente o que se esperaria para a dieta remosa. 

O ponto paradoxal sobre a alimentação remosa é 
que a suplementação avaliada, fonte de importantes ma-
cronutrientes, mostrou-se benéfica ao processo cicatricial. 
Por outro lado, a exposição crônica aos ácidos graxos 
saturados, cientificamente associados ao prejuízo do pro-
cesso cicatricial,29,30ocorre usualmente pela população que 
preserva acultura do alimento remoso.
CONCLUSÃO

O grupo submetido à dieta suplementada mostrou 
evolução favorável do processo cicatricial associado a 
menores índices de inflamação mediada por macrófagos e à 
reduzida presença de necrose epitelial no 21º dia, provavel-
mente pela reduzida quantidade de neutrófilos neste mesmo 
período decorrentes da dieta à qual foi submetido o GS.

Também foram evidentes efeitos benéficos como o 
incremento da deposição precoce de colágeno tipo I ao 7º 
dia e ao 21º dia e a aceleração da epitelização, iniciada 
ainda na 1ª semana no GS.

Provavelmente, os achados positivos estão associados 
ao aumento da oferta calórica e de macronutrientes pre-
sentes na nova ração e inequivocamente necessários para 
o fomento do processo.

A ausência de diferença na proliferação colágena à 
microscopia ótica reforça que resultados obtidos se devem 
às alterações estruturais das fibras e não à simples hiper 
proliferação fibrótica. 

Desse modo, os resultados são contrários às orienta-
ções culturais sobre a fonte alimentar remosa. As evidên-
cias atuais apenas indicam que dietas hipercalóricas e ricas 
em gordura saturada seriam desfavoráveis ao processo 
inflamatório cicatricial se usadas de forma crônica.
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SUMMARY

INCISIONAL WOUND HEALING IN RATS SUBMITTED TO FEED WITH SWINE MEAT

João Henrique Aguayo MUSSY, Antonio Carlos de Souza CORRÊA, Leandro Tsuyoshi YOKOYAMA, Edvaldo Lima 
SILVEIRA, Kátia Simone KIETZER e Robson José de Souza DOMINGUES

Introduction: In the popular knowledge of amazonian people, some foods may directly interfere with the healing 
process, and are also known as harmful food. This kind of food is contraindicated in situations of injury and postope-
rative period. These foods contain meat from detritivorous animals or meat with high levels of saturated fat, as pork. 
Objective: To evaluate the influence of the consumption of pork in the wound healing process. Methods: 30 Wistar rats 
were submitted to a procedure for skin excision with 4 cm² and divided into two groups with differentiated feeding: the 
control group, with a conventional ad libitum diet and the supplemented group comprised 50% of standard ration and 
50% of pork meat. The animals were submitted to staggered euthanasia on day 7, 14 and 21 to capture the scar tissue 
and evaluation. The cicatricial contraction, histopathological changes and collagen deposition were examined. Results: 
The supplemented diet promoted a lower count of macrophages after 7 and 21 days, reduction of necrotic foci after 21 
and acceleration of epithelialization. It was also evident early deposition of type I collagenover the type III collagen 
matrix,providing greater mechanical strength to the wound. Conclusion: The supplementation with pork was beneficial 
to scar tissue, probably due to the presence of higher levels of saturated fat and protein.

KEYWORDS: Wound healing; Nutrition Processes; Wistar Rats; Supplementary Feeding; Collagen.
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