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1. Introdução 

  É definida como ferida uma incontinuidade da pele e tecidos subjacentes do corpo, da 

superfície interna de um órgão, ou qualquer forma de perda na continuidade dos tecidos 

anatômico e celular (LOPES, 2016). 

  As feridas são classificadas de diversas formas, dependendo da sua forma de 

apresentação. Podem ser diferenciadas entre feridas abertas e fechadas. As feridas abertas 

representam uma interrupção do nível da pele ou das mucosas, as quais são exemplo 

lacerações, incisões cirúrgicas, abrasão, avulsão, desenluvamento, perfurações, queimaduras e 

úlceras de pressão ou decúbito (WILLIAMS & MOORES, 2013).  

  Ao contrário, nas feridas fechadas a camada superficial permanece intacta, o gera uma 

proteção para a ferida contra qualquer risco de contaminação, são exemplos esmagamento, 

hematoma, contusões e higromas e apesar de não ocasionarem interrupções cutâneas, a pele e 

o tecido anexo podem ser gravemente lesionados pela dissipação de energia cinética e por 

comprometimento da circulação sanguínea (LOPES, 2016). Contudo, independente de qual 

seja a lesão é importante uma avaliação cuidadosa e completa, baseando-se no histórico 

clínico e exame físico, para determinar a possível etiologia e o grau de extensão dos danos à 

pele e suas estruturas (WILLIAMS & MOORES, 2013). 

  As feridas abertas podem ser diferenciadas de acordo com a duração da lesão, grau de 

contaminação, profundidade e etiologia. Conforme a etiologia pode ser classificada em: 

Abrasão, quando há perda de pele superficial, lesões na epiderme e derme, não se estendendo 

além da derme; Avulsão, definida como separação dos tecidos e seus anexos de forma 

violenta (SIMAS, 2010), podendo ocorrer devido a brigas de cães ou acidente 

automobilístico, outro tipo de lesão de pele em que os tecidos podem ser removidos com 

facilidade, semelhantes à retirada de uma luva da mão, é chamado de desenluvamento, que 

pode ser mecânico ou fisiológico (WILLIAMS & MOORES, 2013). A laceração é um tipo de 

ferida traumática ocasionado pela perda de tecidos superficiais e profundos da pele, sendo 

causados por objetos cortantes como vidros, latas enferrujadas, facas entre outros, levando a 

bordas irregulares (WENDT, 2005). A ferida por incisão é causada por objeto cortante, 

podendo ser ocasionadas por bisturi, levando a mínimo traumatismo e as bordas da ferida se 

mantém regulares e limpas, por isso está menos propenso a infecções, podendo ser reparadas 

por suturas (SIMAS, 2010). 

  Existem ainda feridas abertas por perfurações, causadas pelo movimento de objetos 

pontiagudos em sentido vertical à pele, gerando um pequeno défice ou orifício, como por 



4 
 

exemplo, objetos perfurantes (agulhas, vidros, facas, paus entre outros), (LOPES, 2016), 

mordeduras de cães ou gatos através de brigas, em que os dentes são os objetos perfurantes, 

ocasionando complicações por destruição dos tecidos ou contaminação da pele por bactérias 

da cavidade oral do animal. Outros exemplos são picadas de insetos, cobras ou aranhas, 

gerando complicações por inocular toxinas ou até mesmo levar a infecções na pele da vítima 

por microrganismos. Certas espécies de aranhas e cobras que causam neurotoxicose e necrose 

da pele e subcutâneo levando a formação de feridas abertas (WILLIAMS & MOORES, 2013). 

A maioria dos acidentes ofídicos acometendo animais no Brasil acontece por serpentes dos 

gêneros Bothrops e Crotalus, estas são as de maior risco para a vida dos animais (BICUDO, 

1999, apud, FERREIRA JUNIOR, 2003). 

 Lesões por armas de fogo é outro exemplo de feridas por perfurações, essas 

provocadas por projéteis são relativamente incomuns, representando cerca de 2,1%,  mas os 

médicos veterinários devem ter algumas noções, para poderem determinar o tipo de lesões 

presentes e fazer a abordagem mais correta. A gravidade das lesões depende das 

características do projétil (calibre, diâmetro, massa, composição, força e velocidade), da 

energia cinética absorvida no impacto e dos tecidos atingidos. As balas lesionam os tecidos 

por perfuração, laceração e esmagamento, ondas de choque e cavitação. Além disso, a 

destruição é influenciada pela força do impacto, sendo maior quando toda a energia cinética 

do projétil é absorvida (SILVA, 2015). 

  Há também ferimentos abertos por queimaduras que acontecem quando se emprega 

uma energia térmica mais rápido do que o tecido consegue absorver e dissipar. Os tipos de 

queimadura podem ser causados pelo calor (fogo, objetos ou líquidos quentes, colchões 

térmicos, vapor e óleo de cozinha quente), por temperaturas frias, (gelo, líquidos gelados ou 

exposição a temperaturas muito frias) elétricas (contato da pele com fontes elétricas), 

químicas (substâncias irritantes e corrosivas ou produtos industriais), por radiação (sol) e por 

abrasão (atrito ou contato) (ARISTIZABAL, et. al., 2016). 

As queimaduras são classificadas de acordo com a intensidade do tecido acometido, as 

superficiais ou de primeiro grau, afetam somente a epiderme, a área fica dolorida, espessada, 

eritematosa, descamativa, geralmente são úmidas e sensíveis a dor. As queimaduras de 

espessura parcial profundas, ou também chamadas de segundo grau, ocasionam um maior 

dano da derme, essas apresentam edema de subcutâneo, inflamação evidente, e os pêlos não 

se destacam com facilidade, esse tipo de lesão cicatriza sem a necessidade de implantação de 
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enxerto, porém podem durar meses até a completa cicatrização. Lesões por queimaduras de 

espessura total, ou de terceiro grau, são caracterizadas por uma crosta marrom escura, rígida e 

sem sinais de dor, pois todas as estruturas cutâneas são danificadas inclusive os nervos e os 

pêlos são retirados com facilidade. Àquelas queimaduras que se estendem além da derme 

podem ser classificadas como queimaduras de quarto grau. Essas feridas têm as mesmas 

características das de terceiro grau, porém possuem dano maior, acometendo músculos e 

ossos, e geralmente o processo de cicatrização é feito por segunda intenção ou reconstrução 

(FOSSUM, et. al., 2014). 

Feridas por úlceras de pressão ou contato são geralmente encontradas no cotovelo e 

calcâneo de pacientes deitados ou de raças gigantes. Elas podem ser encontras em forma de 

feridas abertas ou feridas fechadas e são classificadas de acordo com a profundidade da lesão. 

Úlceras abertas têm maior predisposição a infecções, e em casos muito graves podem 

acometer ossos e articulações. A melhor forma de prevenir é ter cuidado na monitoração, 

mudando o paciente de posição a cada 2 horas e forrando as áreas de contato que são 

propícias a esse tipo de lesão. O tratamento varia de acordo com a gravidade, podendo ser 

tratamento clínico ou cirúrgico (WILLIAMS & MOORES, 2013). 

  As feridas por cisalhamento correspondem a lesões características dos membros, nas 

quais ocorre perda de tecidos profundos, normalmente pele, tendões, músculos e, por vezes, 

ossos. As regiões mais propícias a esse tipo de ferimento são as articulações tarsometatársicas, 

as falanges e a face medial do carpo. Acontecem na maioria das vezes em acidentes 

automobilísticos e há semelhança dos desenluvamentos. A probabilidade de se instalar uma 

infecção é alta, pela elevada contaminação por bactérias e resíduos da superfície abrasiva, o 

que necessita de um longo manejo como ferida aberta. O comprometimento de articulações e 

tecidos moles de suporte, como ligamentos e tendões, exigem tratamento ortopédico junto ao 

tratamento ao tratamento da ferida (LOPES, 2016). 

 A avaliação quanto ao nível de contaminação presente as feridas permitem diferenciá-

las em ferida limpa, limpa-contaminada, contaminada e suja de a acordo com o grau e duração 

de contaminação. Uma ferida limpa é aquela feita cirurgicamente com métodos assépticos, 

sem contaminação, não há perdas teciduais, sem presença de inflamação aguda e suas bordas 

são aproximadas com suturas. A ferida limpa-contaminada tem entre 0 e 6 horas, apresenta 

pouca contaminação por comprometimento na assepsia cirúrgica (WALDRON; TREVOR, 

1993; apud, WENDT, 2005) e também está relacionada em cirurgias do trato respiratório, 

geniturinário, gastrointestinal que apresente aberturas dos órgãos, que em outras 
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circunstâncias seriam consideradas limpas (WILLIAMS & MOORES, 2013). Feridas 

contaminadas são aquelas quando possuem grande perda tecidual, contém debris celulares 

sem exsudato, tem maior tempo de exposição a agentes contaminantes (6 a 12 horas), tem 

inflamação não purulenta e são encontradas em feridas abertas crônicas e as feridas sujas são 

caracterizadas por inflamação purulenta (p. ex., um abscesso) presença de exsudato, tecidos 

desvitalizados, corpos estranhos, e têm mais de 12 horas de duração, sendo essas duas últimas 

tratadas com cicatrização por segunda intenção (WALDRON; TREVOR, 1993; apud, 

WENDT, 2005). 

 É de extrema importância determinar o tempo de exposição da lesão, para classificar a 

duração da contaminação de feridas abertas em três classes, enumeradas de 1 a 3. A classe 1 

representa feridas com menos de 6 horas de duração, a classe 2 aquelas expostas de 6 a 12 

horas e a classe 3 lesões com mais de 12 horas de exposição (LOPES, 2016).  

 Segundo Williams & Moores (2013) a cicatrização das feridas é um mecanismo 

fisiológico do organismo no intuito de recuperar a integridade dos tecidos lesionados e ocorre 

imediatamente após a ferida. É representado por um complexo de mecanismos 

macroscópicos, microscópicos e bioquímicos. O clínico veterinário deve ter conhecimento 

sobre processo de cicatrização para saber escolher qual o melhor tratamento, se atualizar 

quanto a terapias atuais e futuras para uma melhor e mais rápida cicatrização. 

 A cicatrização é dividida em quatro fases diferentes, são elas: fase de hemostasia, fase 

inflamatória, fase proliferativa ou reparação e fase de maturação (LOPES, 2016). A fase de 

hemostasia é a primeira resposta após a lesão, e é dividia em três etapas: Vasoconstrição, 

formação tampão plaquetário, ativação da cascata de coagulação com formação do coágulo. A 

plaqueta é a principal celular para essa fase, pois ela libera citocinas que ativam esse processo. 

Após a vasoconstrição ocorre a vasodilatação para migração de células de defesa entre as 

células endoteliais para o sítio da ferida (WILLIAMS & MOORES, 2013).  

 A fase inflamatória é uma reação desencadeada pelo tecido conjuntivo através de 

fatores endógenos e exógenos, causando acúmulo de líquidos e leucócitos na região 

extravascular. A inflamação ocorre com o intuito de bloquear e eliminar o que está causando 

lesão, ocorrendo a migração de células de defesa para o interior da ferida e estão inclusas 

nesse processo as células locais como fibroblastos, macrófagos, mastócito e linfócitos, e  as 

células da circulação sanguínea, neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos e plaquetas 

(MARUO, 2007). 
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 As primeiras células a chegar à ferida são os neutrófilos, aparecem entre 24 horas após 

a lesão. As plaquetas e o endotélio liberam substâncias quimiotáticas que atraem os 

neutrófilos, fazendo com que eles se conectem a parede endotelial. Os neutrófilos liberam 

substâncias opsoninas que se liga as bactérias e células mortas, estimulando as células que 

fazem fagocitose, também produzem toxinas de oxigênio, como óxido nitrito que destroem 

bactérias e auxiliam na permeabilidade vascular na fase inflamatória (CAMPOS, 2007).  

 As citocinas liberadas por neutrófilos ativados e outras substâncias inflamatórias 

atraem os monócitos que têm grande importância para o processo de cicatrização, pois 

estimulam fatores de crescimento, fagocitam neutrófilos degenerados, além de se 

transformarem em macrófagos são responsáveis pelo fator de crescimento fibroblástico, fator 

de crescimento epidérmico, liberam proteases para o debridamento da ferida e estimulam a 

formação fibroplasia e produção de colágeno, fundamentais para a fase proliferativa (SIMAS, 

2010). 

 Na fase de reparação ou proliferativa ocorrem os processos de epitelização, 

angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Essa fase começa 

em torno de 4 dias após a ferida e continua até a segunda semana. A mudança de fase 

inflamatória para fase de reparação ocorre na entrada de fibroblastos na ferida, essas células 

produzirem colágeno tipo I e transforma-se em miofibroblastos, que promovem a contração 

da ferida. Na etapa de reparação as células endoteliais também migram para o local da ferida 

formando novos capilares (Angiongênse) e o conjunto de todos esses eventos forma o tecido 

de granulação (CAMPOS, 2007).  

 O tecido de granulação ocupa toda a ferida e está abaixo da crosta ou bandagem, 

favorecendo a proteção da ferida, formando uma barreira protetora conta infecções e auxilia 

na epitelização do ferimento. É caracterizado por um tecido avermelhado pela presença de 

muitos vasos sanguíneos prematuros, os quais são bastante de exsudativos e sangram 

facilmente (SIMAS, 2010). Após o décimo dia do acontecimento da lesão, a ferida está 

totalmente coberta por tecido de granulação e esse vai ser sendo revestido por fibras de 

colágeno tipo 1 (BALBINO, et. al. 2005). 

 A epitelização ocorre pelo retorno de células epiteliais superficiais na pele através da 

migração pelas margens da ferida e por processos de proliferação celular. A migração e 

proliferação das células epidérmicas são incentivadas por fatores de crescimento como: fator 
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de crescimento epidérmico (FCE), fator de transformação de crescimento α (FTC-α) e fator de 

crescimento de queratinócitos (FCQ) gerados pelas células epidérmicas, fibroblastos e 

macrófagos presentes no local da ferida (LOPES, 2016). 

 A última fase do processo de cicatrização é a fase de remodelagem ou reparação, é a 

fase mais demorada e resulta na diminuição da cicatriz e eritema. Nessa fase diminui o 

número de células e aumenta a deposição de fibras de colágeno tipo 1 no lugar do tecido de 

granulação, as fibras de colágeno ficam mais espessas, levando a maturação da cicatriz. 

Portanto a lesão se torna mais resistente, e a medida que esse processo evolui,  reforça a 

quantidade de colágeno, grande parte das células morrem, inclusive fibroblastos e células 

endoteliais, e assim se completa a cicatrização (BALBINO, et. al. 2005). 

 A cicatrização pode ocorrer de duas formas: Cicatrização por primeira ou segunda 

intenção. A cicatrização por primeira intenção ocorre em uma ferida simples feita com bisturi, 

de mínima formação de tecido fibroso, as bordas possibilitam boa aproximação e há pouco 

grau de contaminação no ferimento. Já a cicatrização por segunda intenção refere-se aquelas 

lesões maiores onde há grande perda tecidual, e as bordas não são possíveis de serem 

aproximadas, nesta situação leva mais tempo pra a cicatrização completa e se torna uma 

cicatriz mais robusta. Ao longo da cicatrização poderá ocorrer a granulação em consequência 

da contração dos fibroblastos, quanto maior a contração mais rápida é a cicatrização e menor 

será a cicatriz (MARUO, 2007). A capacidade de acelerar o processo cicatricial e o 

fechamento de ferimentos cutâneos utilizando métodos químicos, medicamentosos ou físicos, 

tem sido objetivo de investigação de vários pesquisadores (SIMAS, 2010). 

 Maruo (2007) e outros autores relataram que a avaliação de uma ferida é uma parte 

essencial do processo de tratamento das lesões da pele, pois somente o diagnóstico correto do 

tipo e estágio da lesão irá permitir uma tomada de decisão certa sobre as medidas a serem 

realizadas e os recursos que serão utilizados. Para isso, o diagnóstico de feridas deve seguir 

um roteiro sistemático de avaliação, através de: a) histórico e exame físico do paciente; b) 

dados do paciente: condições gerais, exames laboratoriais, doenças associadas; c) avaliação 

do risco, com base no ambiente onde convive e local da lesão; d) avaliação e classificação da 

lesão, analisando a localização, tempo de evolução, o tamanho da ferida, diâmetro, 

profundidade, vitalidade do leito do ferimento e dos tecidos subjacentes, presença de secreção 

e necrose, coloração do leito da ferida, sensibilidade cutânea e comprometimentos; e) 

diagnóstico adequado do tipo de ferida, suas necessidades e em seguida o planejamento de 

ações. 



9 
 

 O tratamento de feridas abertas inclui cicatrização por segunda intenção é bastante 

frequente na rotina de clínica médica de pequenos animais (SIMAS, 2010). O objetivo do 

tratamento é oferecer uma boa e rápida cicatrização, diminuir a contaminação e preparar a 

ferida para técnicas reconstrutivas. As feridas devem ser adequadamente avaliadas para a 

melhor escolha de tratamento. No entanto cada ferida é diferente da outra, o que dificulta a 

escolha do tratamento pelo médico veterinário, já que existem poucos estudos publicados que 

observem a eficácia de produtos para curativos no tratamento de feridas em pequenos animais 

(WILLIAMS & MOORES, 2013). 

 Os princípios básicos para o tratamento da ferida são: diminuir e detectar infecções, 

tratar contaminação e necrose, evitar danos futuros e conter danificações. No início a lavagem 

e o debridamento são fatores importantes para o controle da infecção. É bastante importante 

que durante o processo de granulação, a ferida seja protegida contra danos e ressecamento 

(WILLIAMS & MOORES, 2013). Geralmente a proteção das feridas que cicatrizarão por 

segunda intenção é feita utilizando curativos artificiais contendo gaze junto com substâncias 

emolientes ou anti-sépticas. Vários estudos têm sido realizados no sentido de procurar 

encontrar uma substância que reduza os efeitos da contaminação e favoreça o processo 

cicatricial (WENDT, 2005). 

 A retirada dos pêlos em volta da ferida facilita a avaliação e diminui os riscos de 

infecção, antes da remoção pode-se administrar solução em gel estéril na ferida e cobri-las 

com gazes molhadas por solução fisiológica estéril para evitar que os pêlos contaminem a 

área da ferida (SIMAS, 2010). 

 A lavagem da ferida é uma das etapas mais importante no tratamento de feridas 

abertas, sendo utilizada para reidratar os tecidos necróticos, reduzir contaminação, retirar 

debris celulares, toxinas e curativos anteriores. Pode ser feita com soluções antissépticas 

como clorexidina, iodopovidona e peróxido de hidrogênio em busca de diminuir a infecção 

por bactérias, porém a melhor escolha é utilizar fluidos isotônicos como solução salina (NaCl) 

a 0,9% e Ringer com lactato pois não são substâncias tóxicas, não são corrosivas e não 

causam rompimento celular e desequilíbrio eletrolítico, sendo necessária a lavagem em todas 

as trocas de curativos (WILLIAMS & MOORES, 2013). 

 Posteriormente a lavagem deve ser feito o desbridamento da ferida com o objetivo de 

retirar tecidos necróticos, debris celulares para diminuir a contaminação. Há ainda a 

necessidade do uso de antibióticos, após os resultados de cultura bacteriana para a melhor 
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escolha do medicamento, em alguns casos é feita drenagem e o uso de bandagens úmidas a 

secas ou outras técnicas para desbridar ainda mais a ferida (FOSSUM, et. al. 2014). 

 O tratamento convencional de feridas abertas emprega técnicas de bandagens 

aderentes ou não aderentes visando proteger a ferida contra contaminação e traumas, gerar 

conforto ao paciente, desbridar tecido necrótico, favorecer cicatrização, absorver exsudato e 

promover meio úmido a ferida, porém esse tratamento leva mais tempo até a completa 

cicatrização. Geralmente esses curativos compõem-se de 3 camadas: produto tópico 

específico, algodão e uma camada protetora, sendo necessário trocas diárias das bandagens, o 

que aumenta o custo do tratamento (FILHO, 2014).  

 O tratamento tradicional pode gerar dor e estresse ao paciente (WILLIAMS & 

MOORES, 2013), sendo necessária a utilização de analgésicos, até mesmo antes de qualquer 

manipulação. Em casos de pacientes estressados ou que estejam sentindo muita dor, em que 

não é possível o manuseio, surge a necessidade de sedação ou anestesia geral para a avaliação 

e tratamento da ferida (LOPES, 2016). 

 A grande maioria das feridas atendidas pelo médico veterinário cicatriza naturalmente 

e não necessita de cuidado especial, mas algumas requerem uma atenção mais cuidadosa e um 

manuseio adequado. O manejo de feridas pode suceder de tratamentos conservativos ou 

tratamentos cirúrgicos com técnicas de reconstrução, sendo o conservativo como método 

primário a qualquer procedimento cirúrgico (LOPES, 2016). 

 Várias técnicas cirúrgicas reconstrutivas podem ser utilizadas para o reparo de defeitos 

na pele ocasionados por feridas que geraram grande perda tecidual e que o tratamento 

primário não é possível em consequência da extensão do ferimento. Existem várias técnicas 

reconstrutivas como flaps, enxertos e retalhos cutâneos ou somente suturas.  Há diversas 

formas de enxerto, como em formato de malha, lâminas, enxertos por punção ou por 

pinçamento, em tiras ou enxertos de coxins. A técnica a ser utilizada deve ser elaborada 

cuidadosamente, o cirurgião deve avaliar a localização da ferida, tamanho, as linhas de tensão, 

disposição de pele e principalmente ter experiência com a técnica escolhida (SCHEFFER, et. 

al. 2013). 

 Enxertos de tecidos biológicos de origem animal como a pele de porco, a pele de rã, o 

pericárdio bovino e a submucosa de intestino de porco, têm sido utilizados em curativos 

oclusivos biológicos chamados de heteroenxertos para o tratamento de feridas. A pele da 

tilápia do Nilo surge como um possível novo curativo oclusivo biológico temporário no 
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tratamento de lesões de pele, sendo uma das descobertas de biomateriais para a bioengenharia 

(ALVES, et. al. 2015). 

 A tilápia do Nilo (Oreochromisniloticus), pertencente à família dos ciclídeos, é 

originária da bacia do rio Nilo, no Leste da África, encontrada nas regiões tropicais e 

subtropicais. No Ceará, a piscicultura da tilápia encontra-se espalhada em diversos 

reservatórios, nas principais bacias hidrográficas do Estado, sendo o açude Castanhão, 

localizado nos municípios de Jaguaribara, Alto Santo, Jaguaribe e Jaguaretama, seu principal 

produtor. A pele deste peixe é um produto nobre de alta qualidade, pois possui alta resistente 

a tração (SILVA, et. al. 2015). 

 A tilápia é um peixe exótico e foi inserida pela primeira vez no Brasil no ano de 1953, 

quando a “Light”, em São Paulo, importou Tilápia rendalli do Congo. Em 1971, o 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) introduziu exemplares da espécie 

tilápia nilótica (Oreochromisniloticus) planejando o peixamento dos reservatórios públicos da 

Região Nordeste (OLIVEIRA, et. al. 2007). As tilápias são nativas da África, Israel e 

Jordânia, encontradas nas bacias dos rios Nilo, Níger, Tchade e lagos do Centro–Oeste 

africano (VICENTE, et. al. 2014). 

 Foi realizado um estudo no laboratório do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Medicamentos (NPDM) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza CE, Brasil, no 

período de julho de 2015 a janeiro de 2016, onde o objetivo foi avaliar os resultados do uso de 

pele de tilápia no tratamento de queimaduras de segundo grau superficial e profundo em ratos. 

Foram utilizadas peles de tilápia do Nilo (Oreochromisniloticus), provenientes da piscicultura 

de Castanhão (Jaguaribara, CE), cultivadas em tanque rede (LIMA, et. al. 2017). 

 Realizaram estudos histológicos na pele de tilápia, e constatou que a pele da tilápia 

contém boa quantidade de colágeno Tipo I, ótima resistência à tração e boa umidade, 

parecidas com a pele humana e melhor que as peles de porco, de rã, e de cães. No estudo 

comparativo, na aplicação da pele da tilápia em animais concluiu-se que teve uma boa 

aderência da pele à ferida e melhora no processo de cicatrização e após as etapas de 

esterilização da pele da tilápia e irradiação, não se encontrou a presença de germes gram (+), 

gram (-) e fungos, sem alterações histológicas da derme (LIMA, 2017). 

Recentemente, um novo colágeno tipo 1 com maior estabilidade térmica (37 ° C) foi 

identificado na escala de peixes da espécie de tilápia. Este colágeno  tipo 1 tem estabilidade 

térmica superior ao colágeno tipo 1 da pele suína na indução da diferenciação de células-
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tronco mesenquimais, portanto é seguro e não causa reação cutânea após a aplicação 

intracutânea e tópica (TAIGO & SAITO, 2015). 

 Estudos demonstraram que o colágeno tipo I da pele da tilápia estimula Fatores de 

Crescimento de Fibroblastos (FGF), estes por sua vez, promovem a liberação do Fator de 

Crescimento de Queratinócitos (KGF), duas citocinas importantes e indispensáveis para o 

fechamento das feridas (TANG & SAITO, 2015). O padrão de cicatrização observado nos 

grupos tratados com a pele da tilápia foi superior devido à sua capacidade de obstruir a ferida, 

minimizando exsudatos e a formação de crostas. Durante alguns estudos foram encontradas 

reações inflamatórias de intensidade leve a moderada nas feridas recobertas pelas peles de 

tilápia, com fenótipo mononuclear (histiolinfoplasmocitário), diferentemente da intensa 

resposta aguda observada nos grupos controle, interferindo positivamente no processo de 

cicatrização, confirmando o benefício de sua utilização (LIMA, 2017). 

 Há outros componentes benéficos presentes na pele de tilápia como os peptídeos, que 

são pequenos grupos proteicos como as hepcidinas, as defensinas e as interleucinas, que 

também auxiliam na cicatrização. Atualmente existem estudos no Laboratório Keizo Asami 

em Pernambuco, visando identificar as propriedades antibióticas e antiinflamatórias desses 

peptídeos, que auxiliam na aceleração do tempo de cura das lesões (DANTAS, 2017). 

 O tratamento convencional necessita de trocas diárias, gerando dor e desconforto ao 

paciente, sendo necessário o uso de analgésicos e sedação para minimizar o sofrimento do 

animal (FILHO, 2014). Já a pele de tilápia pode ficar na ferida por mais tempo, muitas vezes 

até o final da cicatrização, sem precisar de trocas diárias, diminuindo dor e desconforto ao 

paciente (FILHO, et. al. 2017). Segundo o Dr. Edmar Maciel (2017), isso acontece porque, 

ao aderir à ferida e bloquear o contato com o meio externo, ela evita contaminações e que o 

paciente perca líquido e proteínas, que causam desidratação e prejudicam a cicatrização. 

 Segundo Félix (2017) um dos fatores mais importantes do curativo com pele de 

tilápia é que em feridas por queimaduras ela fica até o final da cicatrização, sem precisar 

fazer novos curativos diários, e até o momento não foram constatados nenhuma 

contraindicação, o que sendo analisado são ajustes da pele e as formas de aplicação que 

gerem menos desconforto ao paciente.  

 

2.  Justificativa 

 O tratamento de feridas abertas em cães possui extrema importância para a medicina 

veterinária devido a grande ocorrência de atendimentos com animais acometidos por lesões 



13 
 

de diferentes tipos e origens. Na maioria das vezes a cicatrização acontece por segunda 

intenção devido à perda tecidual por extensão da ferida ou por contaminação.  

 O tratamento convencional geralmente é doloroso, de cicatrização prolongada, 

necessita de curativos diários e geralmente tem alto custo. Por isso há o interesse de se 

avaliar a eficácia do uso da pele de tilápia como alternativa terapêutica no tratamento de 

feridas de segunda intenção, pois reduz o número de contaminação nas lesões, favorece 

melhorias na cicatrização, minimizam os custos, pois a pele de tilápia possui valor 

relativamente baixo e de fácil acessibilidade, também reduz desconfortos do tratamento 

tradicional, diminui a quantidade de curativos no tratamento, além de proteger a lesão 

contra traumas.  

 Alguns trabalhos realizados utilizando a pele de tilápia para o tratamento de 

queimaduras em humanos mostraram resultados satisfatórios, como diminuição da dor nas 

lesões, diminuição do número de curativos e aceleração na cicatrização, porém ainda não 

há trabalhos publicados com o uso desse curativo biológico no tratamento de feridas em 

animais, portanto é de grande importância fazer o uso desse experimento para ampliar as 

alternativas de tratamentos que ocasionem menos desconforto aos animais e acelerem o 

processo de cicatrização nas feridas abertas. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos Gerais 

 Considerando a preocupação em se oferecer alternativas para o aceleramento do 

processo de cicatricial, esse estudo tem o objetivo de observar a eficácia do uso de pele de 

tilápia do Nilo como curativo biológico em feridas abertas em cães, baseando-se na 

literatura de experimentos em humanos com lesões de queimaduras e feridas que 

cicatrizaram por segunda intenção. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar etapas do processo de preparo da pele de tilápia para curativo biológico; 

 Utilizar a pele de Tilápia do Nilo como curativo biológico oclusivo no tratamento 

de pacientes com feridas abertas; 

 Observar a eficácia do tratamento de feridas com o uso de curativo oclusivo 

biológico de pele de tilápia; 

 Relatar os benefícios avaliados, assim como pontos negativos. 
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4. Materiais  

4.1. Animais 

 Para o presente estudo será utilizado o curativo de pele de tilápia em 3 cães que sejam 

apresentados na clínica veterinária Clinvip com sinais de feridas abertas que seriam 

cicatrizadas com curativos por segunda intenção, independente de porte, raça ou sexo. O tutor 

responsável pelo animal irá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, após serem 

esclarecidos todas as dúvidas e critérios da pesquisa a ser feita (Anexo C). 

4.2. Obtenção da Pele de Tilápia do Nilo (Oreochromisniloticus) 

 Serão obtidas 20 amostras de pele de Tilápia do Nilo (Oreochromisniloticus)  

provenientes da piscicultura Água Doce em Santo Antônio do Descoberto-Goiás. 

4.3. Materiais para a esterilização da Pele de Tilápia 

 Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% estéril; 

 Gluconato de clorexidina a 2%; 

 Glicerol; 

 Envelopes plásticos estéreis; 

 Radioesterilização em gama cobalto a 30 KGs. 

 Cuba cirúrgica  

4.4. Materiais para a aplicação da Pele na Ferida 

 Fio de Sutura Nylon (2,0; 3,0; 4,0) 

 Papel Filme 

 Ataduras 

 Luvas cirúrgicas estéreis 

 Avental Cirúrgico 

 Gazes Estéreis 

 Instrumentais cirúrgicos 

 

5. Métodos 

 5.1. Tipo de Estudo e Local da Pesquisa 

 Trata-se de um estudo de iniciação científica, realizado em laboratório do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa (NIP)  do Centro Universitário ICESP no período de 2019 a 2020. 

 5.2. Aspectos Éticos 

 O estudo será aprovado pelo Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) do Centro 

Universitário ICESP de Águas Claras. 
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 5.3. Método de Desinfecção e esterilização da pele de tilápia 

 Baseando-se nos métodos de Lima (2017) o processo de preparo da pele consiste em: 

Após o abate das tilápias, serão retiradas as escamas e em seguida as peles serão extraídas 

com uma ferramenta chamada turquesa, as mesmas serão submetidas à lavagem em água 

corrente, para a remoção de qualquer resíduo de sangue e outras impurezas e colocadas em 

soro fisiológico (solução de NaCl a 0,9%) estéril, previamente resfriado a 4ºC, para a limpeza 

final. Em seguida, serão retirados totalmente os vestígios de músculo da pele, após isso as 

peles serão cortadas e lavadas com soro fisiológico e obedecendo as etapas de esterilização. 

1ª Etapa - As peles irão ser colocadas em um recipiente estéril, contendo gluconato de 

clorexidina (solução com tensoativos) a 2%,onde permanecerão por 30 minutos. 

2ª Etapa - Após a operação anterior, as peles serão lavadas com soro fisiológico estéril e 

levadas para outro recipiente, contendo outra solução de gluconato de clorexidina a 2%, onde 

irão permanecer por mais 30 minutos. 

3ª Etapa – Nesta etapa as peles devem ser enxaguadas em soro fisiológico estéril e colocadas 

em um recipiente, contendo solução 50% de glicerol e 50% de soro fisiológico. As etapas 

seguintes devem ser feitas em ambiente estéril, com fluxo laminar horizontal. 

4ª Etapa - Antes de 24h, as peles serão removidas da solução anterior, lavadas com soro 

fisiológico estéril e colocadas em um recipiente estéril e hermético, contendo 75% de glicerol, 

25% de soro fisiológico, as peles devem ser massageadas por 5 minutos nesta solução e 

mantidas por 3 horas, em banho-maria, com agitador em velocidade constante de 15 rotações 

por minuto e temperatura de 37ºC. 

5ª Etapa - Em seguida as peles devem ser lavadas com soro fisiológico estéril novamente e 

colocadas em outro recipiente estéril e hermético contendo 100% de glicerol (massagear as 

peles por 5 minutos nesta solução) mantidas em banho-maria, na temperatura de 37ºC e 15 

rotações por minuto, por mais 3 horas. 

6ª Etapa – Após a etapa final de glicerol as peles serão colocadas em duplos envelopes 

plásticos estéreis, com dupla selagem e armazenadas a 4ºC. Após esta etapa, será feito a 

radioesterilização complementar em gama cobalto a 30 KGs.  

Sendo Félix (2017), após o processo de esterilização as peles são refrigeradas, e podem ser 

utilizadas em até dois anos. 

Para a utilização das peles, deve-se remover o envelope plástico e lavar as mesmas em três 

soluções fisiológicas diferentes, cada uma por cinco minutos. Após este procedimento, as 
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peles serão recortadas do tamanho da ferida e aplicadas como curativo oclusivo na ferida já 

limpa. 

 5.4. Método de aplicação da pele na ferida 

 Inicialmente será feita a tricotomia em volta da ferida para diminuir os riscos de 

contaminação, as feridas serão limpas com solução isotônica de cloreto de sódio (NaCl a 

0,9%) seguida de solução antisséptica de clorexidine a 2 % com auxílio de gazes, se 

necessário será feito o desbridamento da ferida para retirada de tecidos necróticos e debris 

celulares conforme descrito por Fossum ( 2014). Logo após a limpeza da ferida, as peles de 

tilápia serão recortadas no tamanho ideal para recobrir totalmente a ferida, em seguida será 

colocado o curativo biológico oclusivo de pele de tilápia em toda a extensão da ferida sendo 

fixado com fio nylon 3,0 na pele do animal, permanecendo esse curativo até a completa 

cicatrização, sendo avaliado diariamente, observando se haverá necessidade de troca do 

curativo por deiscência de sutura ou por outro motivo. 

 5.5. Método de avaliação da ferida 

 A avaliação inicial da ferida será feita de forma cuidadosa, conforme descrito por 

Maruo (2007) será feito a anamnese para saber do histórico do animal, sobre qual fator levou 

aquela lesão, para determinar o tipo de lesão: feridas perfurantes, lacerantes, incisas, 

queimaduras, avulsões, ulceras de compressão, cisalhamento, armas de fogo, picadas de 

animais peçonhentos entre outros tipos de feridas abertas e o tempo de evolução desde o 

acometimento do ferimento até a procura de atendimento. Será realizado o exame físico para a 

avaliação e classificação das feridas de acordo com a localização, tamanho da ferida, tempo 

de evolução, profundidade, estruturas atingidas, vitalidade do tecido da ferida, sensibilidade, 

presença de secreção e necrose e coloração da lesão (Anexo B). 

 5.6. Método de avaliação do paciente durante o tratamento experimental 

 As feridas serão avaliadas de forma macroscópica diariamente, observando presença 

de secreções, aderência do curativo biológico na lesão, exsudação, deiscência de suturas, 

tecido de granulação, formação de crostas, cicatrização, edema, e coloração do leito da ferida. 

Durante a avaliação das feridas serão fotografadas e enumeradas de acordo com os dias de 

tratamento, desde o dia em que o paciente iniciou o tratamento (Dia 0) até o dia da completa 

cicatrização. 

 Para a avaliação do paciente serão observados e registrados os seguintes parâmetros: 

frequência cardíaca (FC), sendo intervalo normal para cães entre 60 a 160 bpm; frequência 

respiratória (FR), em estado normal no mínimo 18 mpm e no máximo 36 mpm; temperatura 
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retal, podendo ter variação entre 37,5°C até 39,2°C; hidratação, observando o turgor cutâneo 

sendo o retorno normal menor que 2 segundos; coloração das mucosas, verificar se estão 

normocoradas, hipocoradas, hipercoradas, cianóticas ou ictéricas. Também deve-se 

inspecionar o tempo de preenchimento capilar (TPC), onde o normal e < 2 segundos;  

comportamento, observar se o animal se apresenta alerta ou normal, letárgico, apático, 

agressivo ou deprimido; analisar sinais de dor, palpando regiões mais sensíveis e a própria 

ferida para identificar algum grau de dor; observar as fezes, aspecto, coloração, volume e 

frequência de defecação; verificar a urina, quanto a coloração, odor, aspecto, quantidade e 

frequência;  observar como está o apetite e a ingestão de água do animal, quantas vezes por 

dia o animal está se alimentando e bebendo água e a quantidade se está normal ou se diminuiu 

(Anexo A). 
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6. Anexos 

ANEXO A. – Ficha de Avaliação do Paciente 

FICHA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PACIENTE CANINO 

Nome do Paciente: Tutor: Data: 

Idade: Espécie: Raça: 

Sexo: Pelagem: Peso: 

Histórico o animal: 

AVALIAÇÃO SISTÊMICA 

Estado de Consciência: Fezes: 

FC: Urina: 

FR: Vômito: 

TPC: Alimentação: 

Temperatura: Ingestão Hídrica: 

Turgor cutâneo: Nível de Dor: 

Uso de Medicamentos Sistêmicos? 

Sim (  )  Não (  ) 

Quais? (Frequência e Via de Adm.) 
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ANEXO B. – Ficha de Avaliação da ferida 

AVALIAÇÃO DA FERIDA 

Descrição da Ferida: 

(  ) Superficial                                    (  ) Profunda 

TIPO DE FERIDA 

(  ) Laceração                                 (  ) Cisalhamento                         (  ) Desenluvamento 

(  ) Queimadura                             (  ) Avulsão                                  (  ) Incisão 

(  ) Úlceras de Pressão                    (  ) Abrasão                                  (  ) Perfuração 

Localização: Secreção: 

Dimensões: Edema: 

Profundidade: 
Complicações: 

 

Dermograma canino para marcação das lesões encontradas na avaliação 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

       

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título da Pesquisa: Uso da pele de Tilápia do Nilo como curativo biológico no tratamento 

de feridas abertas em cães. 

Nome da Pesquisadora Responsável: Jéssica Araújo de Lucena 

Nome da orientadora: Carolina Silva Ramos 

 

1. O Sr. (sra.) está sendo convidado (a) a autorizar a participação de seu(s) animal(is) nesta 

pesquisa que tem como finalidade avaliar a eficácia do uso da pele de tilápia como 

alternativa terapêutica no tratamento de feridas abertas em cães, visando diminuir 

desconforto do tratamento convencional, acelerar o processo cicatricial e diminuir os 

custos dos curativos durante o tratamento. 

2. Ao participar deste estudo o (a) Sr. (Sra.) permitirá que o (a) pesquisador (a) realize os 

procedimentos de aplicação da pele no ferimento do animal, buscando obter um bom 

resultado, o mesmo será submetido a anestesia e analgesia para realização do curativo, 

portanto o paciente não irá sentir dor ou desconforto durante o processo de aplicação do 

curativo biológico. O (A) Sr. (Sra.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se 

recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para 

o (a) Sr. (Sra.) e para o seu animal. Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto. 

3. Os dados coletados durante a pesquisa serão utilizados, única e exclusivamente, para fins 

desta pesquisa, como fotografias para avaliar a evolução do tratamento, fichas de 

avaliações, amamnese diária do animal e os dados poderão ser publicados. 

4. A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Por outro lado, podem ocorrer 

possíveis desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Assim, o animal pode está sujeito a certos desconfortos como dores durante a 

cicatrização do ferimento, poderá ter a necessidade de troca do curativo por algum motivo, 
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mas serão tomadas alternativas para sanar o desconforto do paciente. Os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Princípios Éticos na Experimentação Animal.  

5. Todas as informações pessoais coletadas neste termo são estritamente confidenciais. 

Somente os pesquisadores terão conhecimento dos dados. 

6. Esperamos que este estudo traga informações importantes sobre o aceleramento do 

processo cicatricial ocasionado pela pele de tilápia, menores riscos e complicações contra 

traumas e infecções na ferida, de forma que o conhecimento que será construído a partir 

desta pesquisa possa ser uma opção de tratamento eficaz e de baixo custo, o pesquisador 

se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

7. O Sr. (Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como 

nada será pago por sua participação. Os custos com materiais para os curativos serão de 

despesa do pesquisador. O tutor terá custos apenas com a locomoção do animal para a 

realização do curativo e as avaliações diárias, bem como o custo de medicamento para o 

tratamento sistêmico caso haja necessidade, já que esses procedimentos não estão inclusos 

na pesquisa.  

8. Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa.  

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

portador de RG/CPF n°__________________________________, 

telefone:__________________, residente 

à__________________________________________________________________________

____, proprietário/responsável pelo(s) animal (is) 

____________________________________________, espécie_________________, 

raça___________________, sexo_________, autorizo a participação do animal como sujeito 

de pesquisa para fins didáticos e científicos. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Proprietário 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Data: ____/_____/______. 

TELEFONES: Pesquisador: (61) 992836187   Orientador:  (62) 981672992 
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