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Pratique a não interferência 

Ocupe-se de não fazer nada 

Saboreie o sem sabor 

Perceba o grande no pequeno 

E o muito no pouco 

Retribua o mal com o bem  

 

Aborde a dificuldade pelo lado mais fácil 

Execute a grande obra em pequenos gestos 

Tudo o que é pesado começa sendo leve 

Grandes tarefas devem ser iniciadas quando ainda pequenas 

Eis porque o sábio, até o fim de seus dias,  

Não precisa enfrentar grandes tarefas e, 

Por este mesmo motivo, 

Alcança a grandeza. 

 

Aquele que facilmente promete,  

Dificilmente cumpre 

Deveres adiados tornam-se  mais difíceis 

Eis porque o sábio leva em consideração o que é difícil 

E nunca encontra dificuldade em sua vida. 

 

     Tao Te King 
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 RESUMO 

 

 

 

  A agressão oxidativa das espécies reativas tóxicas do oxigênio nos retalhos 

cutâneos isquêmicos e o comportamento da defesa antioxidante são assuntos de muito 

interesse, embora ainda pouco conhecidos. 

 

  Foi estudado o comportamento do estresse oxidativo (avaliado pela 

concentração de malondialdeído - MDA) e da defesa antioxidante (avaliada pela 

capacidade antioxidante - CAT), em fragmentos de retalhos cutâneos randômicos 

isquêmicos de base cranial do dorso de ratos (amostras alternadas, desde sua extremidade 

distal até sua base), em amostra controle, fora do retalho e no soro, em três tempos pós- 

operatórios: imediato (POI), terceiro e sétimo dias (PO3 e PO7, respectivamente). 

 

  Para os valores de MDA no soro, o grupo POI apresentou valores 

significativamente menores que os grupos PO3 e PO7, os quais não diferiram entre si (POI 

= 459.67 ng/ml; PO3 = 940.33 ng/ml e PO7 = 956.67 ng/ml). Não foi encontrada diferença 

entre os valores das amostras cutâneas em nenhum dos três grupos estudados. 

  

  Para os valores da capacidade antioxidante total (CAT) não houve diferença 

significante entre os três grupos, quando analisado o soro dos animais (POI = 1.01 ng/ml; 

PO3 = 1.10 ng/ml e PO7 = 1.06 ng/ml), no entanto, para as amostras de fragmentos 

cutâneos, os valores diminuíram significativamente em função do tempo, sendo POI = 7.20 

ng/ml, PO3 = 3.90 ng/ml e PO7 = 0.43 ng/ml. 
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  A inexistência de diferença para os valores de MDA nas amostras cutâneas 

entre os grupos e a diminuição dos valores da CAT ao longo do tempo sugerem que a 

presença de necrose na porção distal dos retalhos animais do grupo PO7 decorra, não 

somente da agressão oxidativa, mas também da diminuição da capacidade de defesa 

antioxidante local e, provavelmente, do menor aporte de componentes sangüíneos de 

reparação celular e de outros mecanismos de defesa não abrangidos pelo desenho desse 

estudo. 

 



1- TAGLIACOZZI, G. apud - GRABB, W.C. & SMITH, J. W. Cirugía plástica  -  2.  ed.  Barcelona, 

               Salvat  Editores, 1978.  934p. 
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         1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

  A utilização de retalhos cutâneos é ainda um recurso muito freqüente em 

Cirurgia Plástica, sendo a necrose a complicação mais temida. 

 

  O sucesso ou o fracasso de um retalho pode ser atribuído a causas extrínsecas e 

intrínsecas. Fatores extrínsecos incluem condições sistêmicas (infecção, arteriosclerose, 

hipotensão, má-nutrição) e locais (compressão, tensão na sutura, trombose do pedículo 

vascular). Na maioria dos casos, os fatores extrínsecos podem ser minimizados por meio de 

cuidados pré e pós-operatórios adequados. Em contraposição à pluralidade de fatores 

extrínsecos, o único fator intrínseco conhecido é o fluxo sangüíneo inadequado ao retalho, 

cuja fisiologia, na sua porção distal, tem merecido a atenção de especialistas já há algum 

tempo (REINISCH, 1974; KERRIGAN, 1983). 

 

  A preocupação dos cirurgiões com a viabilidade e sobrevivência dos retalhos 

remonta à Antigüidade. Inicialmente, pouco se conhecia a respeito da anatomia circulatória 

cutânea e os retalhos eram realizados ao acaso (TAGLIACOZZI, 1597)1. 

 

  Durante algum período, de maneira empírica,  obedeceu-se a uma proporção 

entre a base e o comprimento do retalho, variando conforme o segmento corpóreo abordado. 

Este conceito começou a perder credibilidade com os grandes retalhos peitorais de 

BAKAMJIAN (1965). MILTON (1970) demostrou que retalhos de larguras diferentes, porém, 

com o mesmo suprimento arterial e venoso, poderiam ter o mesmo comprimento. 
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  O conhecimento mais minucioso dos vasos sangüíneos e a definição de 

retalhos axiais (com pedículo vascular próprio) e retalhos ao acaso, publicada por 

McGREGOR & JACKSON (1972), propiciaram o início do estudo dos territórios 

vasculares na anatomia humana e a utilização mais segura de retalhos com pedículo axial.   

 

  Os eventos fisiológicos que ocorrem na porção distal isquêmica de um 

retalho cutâneo merecem  ainda maior conhecimento (KERRIGAN, 1983). 

 

  Isquemia prolongada leva à morte tecidual (WILLMS-KRETSCHMER & 

MAJNO, 1969). A elevação do retalho concorre para  um período variável e transitório de 

comprometimento circulatório, que pode culminar com necrose da área isquêmica 

(HAYDEN et al., 1987). 

 

  Os radicais livres e seu papel na fisiopatologia da lesão celular têm 

despertado grande interesse (TAPPEL, 1973; DEL MAESTRO, 1980; McCORD, 1985; 

GRANGER, HÖLLWARTH, PARKS, 1986; ANGEL et al., 1987; PICARD-AMI, 

MacKAY, KERRIGAN, 1991; BAST, HAENEN, DOELMAN, 1991).  

 

  Os radicais livres foram primeiramente identificados no processo de 

rancidificação de gorduras, em 1900. Desde esta época, grande esforço tem sido realizado 

com o objetivo de elucidar os mecanismos químicos que produzem radicais livres. Embora 

na década de 40 a química das espécies reativas tóxicas do oxigênio estivesse plenamente 

definida, não se havia associado sua existência a fenômenos patológicos humanos 

(PERCÁRIO, VITAL, JABLONKA, 1994). Em 1954, GERSHMAN et al. postularam  que 

o dano biológico do oxigênio fosse decorrente da formação de radicais livres. A seguir, 

HARMAN (1956) introduziu a teoria, segundo a qual, os mesmos participariam do 

processo de envelhecimento. 
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  Radical livre é qualquer espécie química, capaz de existência independente, 

que contenha um ou mais elétrons não pareados em seu orbital mais externo. A presença de 

um ou mais elétrons não pareados faz que estas espécies apresentem propriedades 

paramagnéticas e sejam, comumente, muito reativas (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

1989). 

 

  Os radicais livres podem ser formados através da perda de um elétron para 

um não-radical (portanto, oxidando este não-radical) ou pelo ganho de um elétron de um 

não-radical (reduzindo este não-radical) e também por fissões homolíticas de ligações 

químicas (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). 

 

  Existem diversas condições que levam à formação intracelular de radicais 

livres: oxigênio hiperbárico, transplante, isquemia incompleta, (DEL MAESTRO, 1980; 

PARKS, BULKLEY, GRANGER, 1983), agentes químicos como nicotina (GOMES, 

1997) e adriamicina (DESAI & TERES, 1982) e envelhecimento (HARMAN, 1956, 1991). 

Outras promovem sua produção extracelular: queimaduras, infecções, doenças do tecido 

conectivo, vasculites e síndromes imunológicas (ANGEL et al. 1987). 

  

  Parte do dano tecidual, no retalho cutâneo randômico, se deve à reperfusão 

pós-isquêmica, quando o oxigênio retorna aos tecidos, com níveis críticos de energia 

(FRIDOVICH, 1979; KERRIGAN, 1983; MANSON et al., 1983; McCORD, 1985; 1987).  

 

  Existem vários mecanismos possíveis de formação de radicais livres durante 

a isquemia e reperfusão. Na ausência de oxigênio para servir de aceptor final de elétrons, a 

cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria permanece altamente reduzida 

(DEMOPOULOS et al., 1980). Neste estado de baixa oferta de oxigênio, a formação de 

radicais livres pode ocorrer na volta do seu fornecimento (CINO & DEL MAESTRO, 

1989). 
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  O sistema xantina-xantina oxidase dá origem à maior parte dos radicais 

superóxido nos tecidos reperfundidos (BEAUCHAMP & FRIDOVICH, 1970). Esta enzima 

deriva da xantina-desidrogenase (McCORD, 1985). A figura 1-A mostra, 

esquematicamente, a síndrome de isquemia/reperfusão. 

  

A)- 

 ATP   
I    

s ADP   
q    

u AMP   
e    

m ADENOSINA Xantina Desidrogenase  

i    

a INOSINA           Ca++           Calpaína  

    

 HIPOXANTINA Xantina Oxidase O2
•- + H2O2 + Urato + Xantina 

             O2  
  R e p e r f u s ã o  

B)- 

 

Figura 1:-A. Síndrome da isquemia/reperfusão. O consumo do ATP resultando na 

formação de hipoxantina e a conversão da enzima xantina-desidrogenase em xantina-

oxidase são os eventos principais durante a isquemia, no entanto, é durante a reperfusão, 

com a presença de oxigênio, que a enzima xantina-oxidase transforma a hipoxantina em 

OHOHOHOHO
2

Transição de Metais
222 +++ −−•−•  →
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xantina, urato, peróxido de oxigênio (H2O2), e radical superóxido (O2
.-), favorecendo a 

realização da reação de Haber-Weiss (figura 1-B), resultando na produção do radical 

hidroxila (OH•-), potencializando, então, o estresse oxidativo. 

 

  Durante a isquemia, as altas concentrações citoplasmáticas de cálcio, 

secundárias à progressiva perda de manutenção do gradiente elétrico celular, ativam a 

calpaína, uma protease que converte a enzima xantina-desidrogenase em xantina-oxidase. 

Esta produz radical superóxido através da redução univalente do oxigênio (McCORD, 

1987). 

 

  Com o consumo de ATP celular, eleva-se a concentração de AMP, seguida 

da sua conversão consecutiva a adenosina, inosina e hipoxantina (McCORD, 1985). Esta 

última e também a xantina representam substrato para as enzimas xantina-desidrogenase e 

xantina-oxidase. A formação da xantina-oxidase e de seus substratos (hipoxantina e 

xantina) durante a fase de isquemia tecidual permitem que, com o advento da reperfusão 

(oferta de oxigênio molecular), ocorra a excessiva produção de radicais superóxido e 

peróxido de oxigênio, desencadeando a reação de Haber-Weiss, na presença de metais de 

transição, como o ferro (figura 1-B). 

 

  Simultaneamente, há ativação de mecanismos antioxidantes naturais. Se o 

produto desta reação tender para o excedente de radicais livres, ocorrerão fenômenos 

oxidativos, auto-alimentáveis, chamados de peroxidação lipídica, que culminarão com a 

lesão da membrana celular (BEAUCHAMP & FRIDOVICH, 1970; MANSON et al., 1983, 

1986; IASI et al, 1996). 

 

   Podem existir radicais livres de todos os elementos químicos conhecidos, 

porém, biologicamente, a importância maior recai sobre os radicais livres do oxigênio, por 

se tratar de um gás que está em permanente contato com as células e tecidos de todo o 
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organismo, sendo, pois, a geração de suas espécies instáveis, espécies reativas tóxicas do 

oxigênio, ERTO (BAST, HAENEN, DOELMAN, 1991), as principais relacionadas com 

mecanismos patológicos.  

 

  O oxigênio, se por um lado é uma importante e vital molécula na bioquímica 

dos seres vivos, por outro, possui a capacidade de toxicidade, através de seus derivados 

intermediários. 

  As ERTO podem ser produzidas, fisiologicamente, na mitocôndria. A 

completa redução de uma molécula de oxigênio até a formação de água (H2O), o que 

normalmente acontece com 95% das moléculas de oxigênio que chegam à mitocôndria das 

células, através da fosforilação oxidativa, necessita de quatro elétrons (redução tetravalente) 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). Neste processo seqüencial de redução, formam-

se compostos intermediários: radical superóxido (O2
.-), peróxido de hidrogênio (H2 O2) e 

radical hidroxila (OH.-) (FRIDOVICH, 1983), figura 2. 

 

 

OHOHOHOO 2
ee

22
2He

2
e

2 →→ →→
−−+−− +−•+++−•+

 

 

Figura 2:- Redução tetravalente do oxigênio, levando à formação de água. Este esquema 

representa de forma sumarizada as reações que ocorrem na mitocôndria durante a 

fosforilação oxidativa. Os estágios intermediários correspondem à formação das ERTO por 

vazamento de elétrons nesta etapa. 
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 Uma das ações mais importantes desenvolvidas pelas ERTO dá-se sobre as 

membranas celulares (plasmática e intracelulares), atuando na oxidação dos componentes 

lipídicos. Provocam a formação de peroxilipídios (peroxidação lipídica), o que talvez 

constitua o evento citotóxico primário que desencadeia todo o conjunto de injúrias nas 

células, principalmente, quando essas alterações ocorrem na membrana da mitocôndria, 

levando a uma diminuição da sua capacidade de reduzir tetraeletronicamente o O2, o que 

propicia mais produção de ERTO (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). Como a 

mitocôndria tem como principal função a redução tetravalente do oxigênio, formando água, 

através da sua redução pelo sistema citocromo-oxidase, a desativação deste sistema cria 

uma cadeia de reações em cascata que se auto-alimenta, um círculo-vicioso, chamada 

peroxidação lipídica. 

 

  As células aeróbicas mantêm um ambiente altamente pobre em oxigênio 

(MEISTER & ANDERSON, 1983; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). Os 

antioxidantes celulares, como a glutationa, vitaminas C e E e as enzimas, como a 

superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase, rapidamente neutralizam as 

espécies oxidadas geradas pelo metabolismo celular (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

1989; DOWNEY, 1990; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1990). Em condições especiais, 

em que ocorre um aumento da oxidação, principalmente relacionadas a um excesso de 

produção, tais defesas se esgotariam, estabelecendo-se, então, um estresse oxidativo 

(FRIDOVICH, 1975). 

  

  A diminuição dos varredores endógenos de radicais livres durante a 

isquemia corrobora o conceito de produção destes, mas não prova sua existência (FLAMM 

et al., 1978). A diminuição de glutationa (GSH), após isquemia no cérebro, sugere que a 

GSH endógena deste órgão seja um importante determinante no mecanismo de defesa 

contra a lesão pós-isquêmica, reforçando o possível papel dos radicais de oxigênio na sua 
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patogênese (MIZUI, KINOUCHI, CHAN, 1992). Sua neutralização por antioxidantes 

endógenos e exógenos tem efeito protetor e dá uma idéia do prognóstico da lesão. Quanto 

maior a resposta, mais favorável o resultado (SHOHAMI et al., 1997). 

  

  Em 1967 ADAMSON et al. relacionaram, pela primeira vez, a diminuição 

do sofrimento de retalhos cutâneos com o uso de inibidores de radicais livres. 
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OBJETIVO 

 

 

 

  O objetivo deste trabalho é avaliar o estresse oxidativo, a capacidade 

antioxidante total e a correlação de ambos, assim como seus efeitos sobre a viabilidade de 

retalhos cutâneos isquêmicos no dorso de ratos e a repercussão sistêmica desta agressão, no 

período pós-operatório imediato, nos terceiro e sétimo dias após a elevação dos retalhos. 
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 2. LITERATURA 

 

  

 

  McFARLANE, De YOUNG, HENRY (1965) estudaram o desenho de um 

retalho cutâneo em ratos que se tornasse necrótico, quando transferido em um tempo, e que 

se beneficiasse com a autonomização. Após escolha dentre diferentes tamanhos, utilizaram 

um retalho dorsal, de base proximal, com dimensões de 10 x 4 cm, cuja demarcação era 

baseada em pontos ósseos. 

 

  UGLAND (1966) elevou retalhos dorsais de 7 x 2 cm de base cranial em 

ratos, que logo depois foram suturados em sua posição original com a interposição de uma 

lâmina de filme plástico e demonstrou que a sobrevida dos retalhos dorsais, 48 horas após a 

elevação dos retalhos, foi maior nos animais tratados com ingestão de dicumarínico antes e 

depois da cirurgia do que nos ratos do grupo controle. Concluiu que o uso de dicumarínico 

reduz a tendência a necrose do retalho por diminuir o processo trombótico, um fator 

predisponente à necrose. 

  

  ADAMSON et al. (1967) estudaram o efeito do dimetilsufóxido (DMSO) 

em retalho isquêmico dorsal de base caudal (de proporções 3 por 1 cm) e demonstraram 

que, aplicado topicamente, diminuiu a  área  de necrose na extremidade distal dos retalhos, 

pela sua  capacidade de elevar o fluxo sanguíneo local. 

 

  HARASHINA, SAWADA, WATANABE (1977) relacionaram o tempo de 

oclusão venosa de um retalho cutâneo inguinal em rato e sua sobrevida. Notaram que 

oclusão igual ou menor que 6 horas permitiu sobrevida de retalhos, enquanto que 8 horas 

promoveram necrose de todos os retalhos.  
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  MULLIKEN & HEALEY (1979) mostraram que a presença de sangue sob 

retalhos cutâneos em ratos provoca aumento da área de necrose da porção distal, não só 

pelo efeito da massa, mas sugerem, também por efeito tóxico, independentemente da 

quantidade de contaminação bacteriana. Antes de 12 horas de elevação do retalho a limpeza 

do sangue e a autonomização diminuem esta área necrosada.  

 

  MANSON et al. (1983) investigaram o papel de radicais livres relacionados 

à reperfusão sanguínea, em retalhos cutâneos ilhados em ratos, submetidos à isquemia, 

causada por oclusão venosa por um período de 8 horas. Após 7 dias, observaram que os 

ratos que receberam superóxido dismutase (SOD), um varredor de radical superóxido, 15 

minutos antes e 15 minutos depois da reperfusão, apresentaram aumento significativo na 

sobrevida dos retalhos. Concluíram que os radicais livres do oxigênio gerados na 

reperfusão participam como mediadores importantes da lesão tecidual isquêmica. 

   

  KAUFMAN et al. (1985) utilizaram retalhos dorsais em ratos, com 10 x 3 

cm de extensão, para mostrar a importância do leito do retalho para a sobrevida do mesmo. 

Colocaram barreiras de polietileno entre o retalho e seu leito, na região distal, ou na região 

proximal, e fizeram curativos umidificantes. Concluíram que a nutrição principal de 45% 

distal do retalho depende, principalmente, da vascularização procedente do leito. O uso de 

barreira plástica aumentou a área de necrose na região distal.  

 

  IM et al. (1985) estudaram o efeito da superóxido dismutase (um varredor de 

radicais livres) e alopurinol (bloqueador de radical superóxido) na sobrevida de retalhos 

cutâneos ilhados em ratos, com dimensões de 8 x 8 cm, nutridos somente por uma artéria 

epigástrica inferior. Os grupos de tratamentos receberam por via endovenosa superóxido 

dismutase (SOD) ou alopurinol 30 minutos antes e 60 minutos após a elevação do retalho. 

Os grupos controles receberam solução salina e veículo alcalino, respectivamente. Após 7 

dias observaram que a sobrevida dos retalhos dos animais que receberam SOD previamente 

e após a elevação do retalho foram significativamente maiores (18% e 11%) do que dos 
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grupos controles. Similarmente, tratamento com alopurinol aumentou a área de sobrevida 

em 23% e 34% . Concluíram que o uso de varredor de radical superóxido (SOD) e o 

bloqueio da formação de superóxido (pelo alopurinol) aumentam a viabilidade de retalhos 

submetidos à isquemia e reperfusão. 

   

  ANGEL et al. (1986a) realizaram estudo com retalho cutâneo dorsal ao 

acaso, de base caudal em 20 ratos, divididos em dois grupos. No grupo de tratamento, os 

animais receberam injeções endovenosas de desferoxamina (um varredor de radicais 

livres),150 mg/kg, 15 minutos antes da elevação do retalho, seguidas de injeções 

intraperitoneais da droga a cada 8 horas, durante 5 dias. Os animais do grupo controle 

receberam solução salina. A porcentagem de área de necrose da porção distal de cada 

retalho foi avaliada após 8 dias. Os animais tratados com desferoxamina apresentaram áreas 

significativamente menores de necrose. Em outro experimento, 20 ratos foram submetidos 

à elevação de retalho semelhante. Foram colhidos fragmentos de pele após 24 horas, à 

distância de 2.5, 7.0 e 8.5 cm da base do retalho, para determinação da quantidade de 

MDA. A análise dos resultados mostrou valores de MDA menores nos ratos tratados com 

desferoxamina, do que nos grupos controle, compatível com a redução dos níveis de 

peroxidação lipídica. 

 

  ANGEL et al. (1986b) estudaram o efeito da presença de hematoma sob 

retalhos de dorso de rato. Notaram que retalhos bem perfundidos sobrevivem melhor do 

que aqueles submetidos à isquemia, mesmo sobre um hematoma. A presença de sangue 

produziu maiores áreas de necrose nos retalhos isquêmicos do que nos bem perfundidos. 

Testaram várias substâncias instilando-as sob os retalhos. A presença do sangue induziu à 

maior área de necrose do que a presença de plasma e do que ocorreu no grupo controle. A 

introdução de desferoxamina no sangue protegeu o retalho da necrose, enquanto a mistura 

com EDTA (ácido tetra-acético-dissódico-etilene-diamina) não produziu nenhum efeito 

protetor. Adicionar sulfato ferroso aumentou a área de necrose do retalho, se comparado 

com a presença de plasma somente. Compararam também a dosagem de malondialdeído 
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(MDA), subproduto da peroxidação lipídica, 24 e 48 horas após terem sido efetuados os 

retalhos isquêmicos, com e sem hematoma. A quantidade de MDA foi significativamente 

maior no grupo com hematoma. Concluíram que o sangue tem efeito lesivo ao retalho 

cutâneo e que os radicais livres parecem estar relacionados à necrose induzida pela 

presença de hematoma. 

 

  MANSON et al. (1986) investigaram o papel de radicais livres do oxigênio 

em lesão de isquemia/reperfusão em retalhos cutâneos livres, transplantados para região 

pudenda contralateral de ratos. Estes retalhos normalmente apresentam uma incidência 

grande de necrose completa. Tratamento prévio com uma dose de  superóxido dismutase 

(SOD), um varredor de radical superóxido, aumentou a incidência de sobrevida de retalho 

de 38% no grupo controle, para 76%. O nível tecidual de SOD foi avaliado antes da 

isquemia, depois da isquemia mas antes da reperfusão e 30 minutos depois da reperfusão. O 

grupo de animais não tratados apresentou significativo decréscimo da atividade tecidual de 

SOD após reperfusão, enquanto o tecido de ratos tratados com SOD apresentaram aumento 

da atividade enzimática. Altos níveis de atividade SOD parecem estar relacionados com 

aumento de sobrevida do retalho. 

 

  ANGEL et al. (1987) investigaram o efeito do alopurinol (bloqueador de 

radical superóxido) na sobrevida de retalhos cutâneos dorsais, com base caudal e dimensões 

de 10 x 3 cm, em ratos. A necrose foi avaliada no oitavo dia pós-operatório. Os animais que 

receberam 100 mg/Kg tiveram áreas de necrose menores do que aqueles que receberam 50 

mg/Kg e do que o grupo controle que recebeu solução salina. 

 

  HAYDEN et al. (1987) elevaram um retalho cutâneo de 8 x 8 cm no ventre 

de 88 ratos divididos em 4 grupos de estudo e dois grupos de controle. O pedículo 

neurovascular (artéria epigástrica inferior) foi ligado e o retalho ressuturado em seu leito, 

criando-se assim um tecido isquêmico e reperfundido. Após uma hora, foram injetadas as 

substâncias varredoras de radicais livres. As hidrossolúveis na veia femoral (vitamina C, 
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glutationa) e ministradas via oral as lipossolúveis (beta-caroteno e alfa-tocoferol), uma em 

cada grupo de estudo. O grupo controle para substâncias hidrossolúveis recebeu solução 

salina. O grupo controle para substâncias lipossolúveis recebeu óleo de milho. A medida da 

área necrosada foi efetuada após uma semana. A área de sobrevivência dos retalhos foi 

significativamente maior (84 a 89%) nos grupos em que se utilizou glutationa, beta-

caroteno, ácido ascórbico e alfa-d-tocoferol, do que nos de controle (67%). 

 

  HUANG et al. (1987) adotaram um retalho abdominal ilhado 8 x 8 cm, do 

abdome do rato, irrigado apenas pela artéria e veia epigástrica inferior direita, como um 

modelo para estudar o papel do radical superóxido na patogênese da lesão tecidual por 

isquemia. Os retalhos foram elevados e reposicionados em seus leitos. Administraram 

varredores de radicais livres ou solução salina minutos antes do procedimento e 

compararam a sobrevida dos retalhos. A enzima superóxido dismutase (SOD) aumentou em 

12 pontos a porcentagem de área viável de pele em comparação com a solução salina. A 

enzima Cu/Zn superóxido dismutase-polietilenoglicol (PEG-SOD), derivada de eritrócito 

bovino, aumentou a sobrevida do retalho em 40%, quando comparada ao controle. A 

desferoxamina e a Mn-desferoxamina aumentaram 28 e 31%, respectivamente. Ambos 

funcionariam como quelantes de ferro. 

 

  ANGEL et al. (1988) estudaram a relação entre radicais livres e graus de 

isquemia. Realizaram retalhos dorsais de base caudal, de 10 x 3 cm em 42 ratos divididos 

em grupos e colheram fragmentos cutâneos para dosagem do malondialdeído e xantina 

oxidase, obtidas a 2.5, 5.5, e 8.5 cm da sua base. No grupo I o retalho era incisado mas não 

elevado. No grupo II o retalho era levantado e as biópsias colhidas após 6 horas. No grupo 

III o retalho era elevado, sua porção distal (4 x 3 cm) era seccionada e em seu lugar 

recolocada o tecido como enxerto, e as biópsias colhidas após 6 horas. No grupo IV o 

retalho era elevado e as biópsias colhidas após 12 horas. No grupo V o retalho foi tratado 

como no grupo III e as biópsias colhidas após 12 horas. No grupo VI o retalho era elevado 

e as biópsias colhidas após 24 horas. No grupo VII o retalho era tratado como no grupo III 
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e as biópsias colhidas após 24 horas. Como resultado, obteve-se a medida da xantina 

oxidase significativamente mais alta em todas as biópsias distais, quando comparadas com 

os valores das biópsias proximais, os quais aumentaram com o tempo. A dosagem de 

malondialdeído cresceu com o tempo e também com a distância da base do retalho, 

notoriamente após 24 horas. Concluíram que quanto maior o tempo entre o retalho e as 

medidas de malondialdeído e xantina oxidase na porção distal do retalho, maior a 

quantidade de agentes oxidantes produzidos. Em relação ao enxerto, este funcionaria como 

um sistema de isquemia completa, não favorecendo, portanto, a produção de radicais livres.  

 

  PANIELO, HAYDEN, BELLO (1988) investigaram a capacidade de 

aminoácidos como a cisteína, metionina, prolina, hidroxiprolina, histidina e fenilalanina de 

aumentar a área de viabilidade de um retalho cutâneo randômico em ventre de rato 

submetido à isquemia. Após 1 hora da elevação do retalho, administraram os aminoácidos 

(1 mmol/kg), por via endovenosa, nos grupos de estudo e a solução salina, no grupo 

controle. Encontraram diminuição significativa na área de necrose distal dos retalhos 

tratados com os aminoácidos, quando comparados com o grupo controle. Concluíram que 

os aminoácidos foram eficientes na proteção contra a agressão oxidativa no retalho. 

 

  SUZUKI et al. (1991) realizaram estudo com ratos submetidos à elevação de 

um retalho cutâneo dorsal de base caudal, com dimensões de 15 por 60 mm. Dez animais 

receberam ungüento com superóxido dismutase (SOD), na superfície externa do retalho. 

Dez receberam SOD na superfície interna; dez curativos oclusivos e três grupos controles 

de dez animais cada. Concluíram que a SOD tópica foi efetiva na prevenção da necrose da 

porção distal de retalhos, quando aplicadas na superfície interna ou em curativos oclusivos, 

e que não apresentou efeito, quando aplicada na superfície externa do retalho. 

 

  ASHOORI et al. (1994) avaliaram o nível de peroxidação lipídica em 

retalhos cutâneos randômicos no dorso de ratos. Encontraram uma relação direta e tempo 

dependente, entre a peroxidação lipídica e a quantidade de necrose nos retalhos.  
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  FONTANA et al. (1994) estudaram o efeito do N2-mercaptopropionilglicina 

(MPG) como protetor de danos causados por radicais livres em retalhos isquêmicos e 

reperfundidos em ratos. Concluíram que esta droga aumentou significativamente a 

sobrevivência de retalhos epigástricos em ilha submetidos a um período de oclusão da veia, 

da artéria ou de ambas, seguido de reperfusão, quando comparados aos retalhos de animais 

que receberam solução de cloreto de sódio. Os resultados, estatisticamente significativos e 

progressivamente melhores dos grupos de ratos tratados com MPG e com obstrução da 

artéria, da artéria e veia, e da veia, foram inversamente proporcionais ao tempo de isquemia 

a que os retalhos cutâneos foram submetidos, não sendo, portanto, exclusivamente 

dependentes da dose da droga utilizada. 

 

  BABOVIC et al. (1995) estudaram o efeito da expansão tecido na tolerância 

do retalho e respostas metabólicas à isquemia secundária. Usaram 28 ratos para estudar a 

expansão, 75 como doador e 75 como receptor no estudo de sobrevivência do retalho. Os 

animais foram organizados em 3 grupos de experimentação: controle, sham (expansor 

colocado mas não expandido), e grupo de expansão. Após 4 semanas de expansão de 

tecido, um retalho epigástrico de 3 por 5 cm fora transplantado do animal doador para o 

receptor. Após 24 horas, era produzida uma isquemia secundária no retalho, por oclusão 

venosa. A sobrevivência do retalho, sua perfusão e as atividades enzimáticas foram 

estudadas. O tecido pré-expandido teve sua perfusão (medida pela quantidade de 

fluoresceína) aumentada 700% em relação ao grupo controle e apresentaram sucessso em 

76% dos casos, enquanto o grupo controle apresentou 40% e o grupo sham 28%. Glutationa 

peroxidase, glutationa redutase, e glicose-6-fosfato desidrogenase, do sistema de defesa 

antioxidante, aumentaram significativamente na cútis de ambos os grupos sham e de 

expansão. Em resposta à isquemia secundária, o grupo controle e o sham apresentaram 

diminuição na atividade das enzimas do ciclo de redução das glutationas, enquanto o grupo 

de expansão mostrou elevação não significativa das atividades enzimáticas. A expansão de 

tecidos provocou um aumento da tolerância do retalho à isquemia secundária, pelo aumento 

da circulação do retalho e, provavelmente, também pelo aumento da resposta metabólica 
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antioxidante ao estresse oxidativo.   

 

  DUARTE (1996) estudou o efeito do dimetil sulfóxido (DMSO) 

administrado via enteral, na necrose da porção distal de retalhos cutâneos randômicos 

isquêmicos, com dimensões de 10 x 4 cm na região dorsal de ratos. O DMSO, um varredor 

de radicais livres, mostrou-se eficiente na redução da porcentagem de área de necrose no 

grupo de estudo (65.7%), em comparação com o controle (31.37%). 

 

  HUFFENBAECHER (1996) estudou o efeito da administração 

intraperitoneal de manitol em retalhos cutâneos isquêmicos no dorso de ratos. Concluiu que 

o manitol possibilitou áreas de necrose menores nos retalhos. As medidas de 

malondialdeído (agressão oxidativa) foi maior no grupo controle, tanto no sangue, como em 

fragmentos cutâneos normais e transição normal/necrose. 

 

  SANTOS (1996) analisou a necrose, na área distal de retalhos cutâneos 

isquêmicos, em ratos, submetidos à ação antioxidante da vitamina C, em comparação a um 

grupo controle e estudou a relação da formação de radicais livres, dosados pela quantidade 

de MDA. Concluiu que a vitamina C reduziu significativamente a área de necrose, quando 

comparada ao grupo controle e que não foi possível estabelecer relação entre a área de 

necrose distal do retalho cutâneo e a dosagem de MDA, em ratos. 

 

  ABLA (1997) verificou a eficiência da N-acetil-cisteína na redução da área 

de necrose e retalho cutâneo randômico em ratos, mas não observou relação entre a área de 

necrose e a dosagem de MDA nos fragmentos de tecido e sangue. 

 

  GOMES (1997) estudou o efeito da N-acetil-cisteína sobre a viabilidade de 

retalhos cutâneos randômicos isquêmicos, administrando a substância por via oral por seis 

semanas, a um grupo de ratos que recebeu injeções de nicotina e  a outro que não recebeu. 

A N-acetil-cisteína não se mostrou eficaz na prevenção da necrose em ambos os grupos. 
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  DASGUPTA et al. (1997) encontraram medidas da capacidade antioxidante 

total do plasma de pacientes em estado crítico significativamente menores do que em 

voluntários saudáveis, enquanto a peroxidação lipídica não se encontrava 

significativamente elevada e sim nos pacientes hemodialisados ou com transplante renal. 

Nos indivíduos saudáveis, não foi detectado hidroperóxido lipídico. 

 

  CHILD et al. (1998) estudaram os valores da capacidade antioxidante total, 

MDA e creatina-quinase em atletas, antes e depois de corridas. Concluíram que a elevação 

da capacidade antioxidante total no plasma não preveniu a peroxidação lipídica e o dano 

muscular, já que o MDA e a creatina-quinase mostraram-se elevados após a atividade 

física. Sugerem que a defesa antioxidante seja inadequada durante a corrida. 

  

  DRURY et al. (1998) procuraram relacionar a capacidade antioxidante total 

do plasma e a quantidade de peroxidação lipídica (através do MDA), com complicações 

clínicas da prematuridade em crianças. Mostraram que a peroxidação lipídica deve 

aumentar, quando a capacidade antioxidante total  estiver  diminuída. A capacidade 

antioxidante plasmática total em crianças pré-termo não se mostrou abaixo da encontrada 

em crianças de termo, nas primeiras 12 horas, ou nos primeiros 10 dias de vida. Esta 

mostrou-se relacionada com a quantidade de bilirrubina e urato no plasma. A capacidade 

antioxidante total do plasma não mostrou relação com incidência de complicações.  

 

  JARENO et al. (1998) mostraram uma maior concentração de MDA no 

plasma de crianças com HIV do que no grupo controle, enquanto a capacidade antioxidante 

mostrou-se significativamente menor. 

 

  McCOLL et al. (1998) procuraram relacionar a capacidade antioxidante total 

plasmática (TPAS) e o estresse oxidativo através da dosagem de peróxido lipídico (LPX) e 

lesão da musculatura cardíaca, pela troponina cardíaca T (cTcT) no plasma de pacientes 

submetidos a enxerto arterial coronariano. As amostras foram colhidas no pré-operatório, 1 
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a 5 horas, 6, 24 e 72 horas após a cirurgia. Existiu uma diminuição significativa nos valores 

da TPAS, nas avaliações do plasma com correção da diluição, entre 1 e 5 horas. Estes  

voltavam aos encontrados no pré-operatório, indicando a formação de antioxidante, 

recuperando a defesa. A concentração de LPX estava significativamente elevada entre 1 e 5 

horas e, em 6 horas, seus valores voltaram aos do pré-operatório. A concentração de cTcT 

manteve-se elevada durante todo o pós-operatório, com pico em 6 horas. Houve uma 

correlação significativa (P=0-0018) entre os valores da TPAS no pré-operatório e a 

diminuição dos valores entre 1 e 5 horas após a cirurgia. Quanto maior o valor do pré-

operatório, maior a queda no pós. A diminuição dos valores da TPAS do pré até os do pós-

operatório mostrou significativa correlação com o aumento de LPX entre o tempo 0 e 1 e 5 

horas (P=0-00221). Então, quanto maior a queda do TPAS entre 0 e 1 a 5 horas, menor a 

quantidade de LPX, formada no mesmo período. A concentração de LPX entre 1 e 5 horas 

mostrou significativa correlação com a formação de cTcT (P=0-0057) neste ponto. Não 

houve correlação significativa entre a queda nos valores de TPAS do tempo 0 até 1 a 5 

horas e o tempo de duração da cirurgia ou número de enxertos efetuados. Também não 

houve correlação significativa entre o aumento dos valores de LPX e cTcT do tempo 0 até 1 

a 5 horas com o tempo de cirurgia ou número de enxertos efetuados. 

   

  McLEMORE et al. (1998) avaliaram a concentração de hidroperóxido 

lipídico, a capacidade antioxidante, o colesterol, trigicérides, ferro, ceruloplasmina e a 

concentração de transferrina em amostras sangüíneas de 14 pacientes com HIV e 

compararam estes valores com os de 14 voluntários. A concentração de hidroperóxido 

lipídico encontrada foi significativamente maior do que o grupo controle, enquanto que  a 

capacidade antioxidante dos pacientes foi significativamente menor. Observaram forte 

correlação entre a concentração de hidroperóxido lipídico nos pacientes com AIDS. A 

correlação entre a concentração de hidroperóxido lipídico e a capacidade antioxidante 

mostrou-se pobre. 
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  NAGYOVÁ et al. (1998) compararam a quantidade de antioxidantes 

plasmáticos e de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) entre pessoas não-

vegetarianas e lacto-ovo-vegetarianas.   Encontraram valores de TBARS significativamente 

menores em vegetarianos. Os valores plasmáticos de vitaminas (vitamina C e beta-

caroteno) estavam maiores em vegetarianos, mas somente o primeiro em níveis 

significativamente maiores. Os vegetarianos tinham também a capacidade antioxidante total 

plasmática significativamente aumentada, assim como uma relação vitamina E/colesterol 

aumentada, o que significa mais efetiva proteção das lipoproteínas contra a oxidação. Já 

que a alteração oxidativa das LDL proteínas tem sido relacionada à arteriosclerose e esta, às 

doenças cardiovasculares, a ingestão de alimentação vegetariana, rica em antioxidantes 

deve levar a uma maior proteção contra as doenças cardiovasculares. 

 

  CHILD et al. (1999) investigaram o efeito da inflamação muscular crônica 

na capacidade antioxidante e a agressão muscular após exercícios excêntricos. Oito 

pacientes realizaram 70 movimentos musculares voluntários excêntricos em um 

dinamômetro isocinético, usando um extensor de joelho de perna única. Amostras 

sangüíneas foram colhidas 5 e 3 dias antes dos exercícios, imediatamente antes e nos dias 3, 

4, 5, 6, 7, 10 e 12 após. Biópsias foram obtidas por punção do músculo vastus lateralis de 6 

pacientes, uma semana antes dos exercícios e também nos dias 4 e 7 após. A concentração 

de malondialdeído no plasma e no músculo foi usada como marcadora da peroxidação 

lipídica. Foram medidas as atividades da creatina-quinase, beta-glicuronidase e a 

capacidade antioxidante total no plasma. No músculo, foram avaliadas a capacidade 

antioxidante total aquosa e no limite, a concentração aquosa de sulfidrila e a atividade da 

beta-glicuronidase e da glicose-6-fosfatase desidrogenase. Não houve alterações nos 

valores  da capacidade antioxidante total plamática, creatina-quinase e beta-glicuronidase 

depois da biópsia. Após os exercícios, a creatina-quinase e a beta-glicuronidase estavam 

elevadas, embora outras medidas plasmáticas permanecessem estáveis. No músculo, a 

capacidade antioxidante total aquosa e do limite, sulfidrila, glicose-6-fosfato desidrogenase 
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e beta-glicuronidase estavam elevadas. Apesar da evidência de inflamação neste estudo, a 

capacidade antioxidante muscular não sofreu alteração e a dosagem de MDA permaneceu 

inalterada, no músculo e no plasma. O trabalho não mostra evidências de que a inflamação 

crônica do músculo comprometa a capacidade antioxidante ou aumente a peroxidação 

lipídica. 
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3. MATERIAL e MÉTODO 

 

 

 

3.1. MATERIAL 

 

 

3.1.1. Animais   

 

 

  Foram utilizados 18 ratos adultos jovens, machos, (Rattus novergicus: var. 

albinus, Rodentia, Mammalia), com peso variando de 290 a 350 g, da linhagem Wistar 

EPM-1, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de São Paulo - Escola 

Paulista de Medicina. Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, sob as mesmas 

condições de temperatura, umidade e ruído, recebendo ração comercial (Purina Labina) e 

água ad libitum, durante todo o período de experimentação científica. 

 

 

3.1.2. Grupos de estudo 

 

 

  Os ratos foram divididos, ao acaso, em 3 grupos: 

 

  Grupo PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO (POI):  seis animais, dos quais 

foram coletadas amostras (fragmentos cutâneos e soro) para avaliação laboratorial, 

imediatamente após a elevação de um  retalho cutâneo isquêmico dorsal. Constituíram o 

grupo sham. 
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  Grupo TERCEIRO DIA PÓS-OPERATÓRIO (PO3): seis animais dos 

quais as amostras foram coletadas no terceiro dia após a elevação de um retalho semelhante 

ao do grupo sham. Analisou-se, também neste dia, macroscopicamente, a extensão do 

tecido considerado normal deste retalho. 

 

  Grupo SÉTIMO DIA PÓS-OPERATÓRIO (PO7): seis animais dos quais 

as amostras foram coletadas no sétimo dia após a elevação de um retalho semelhante. 

Analisou-se, também neste dia, macroscopicamente, a extensão do tecido considerado 

normal deste retalho. 

 

 

3.1.3. Anestésico 

 

  Foi utilizado pentobarbital sódico diluído em água destilada (25 mg/ml) para 

todos os animais, na proporção de 40 mg por kg de peso do animal. 

 

 

3.1.4. Reagentes 

 

  Para limpeza dos fragmentos cutâneos e acondicionamento para congelação e 

posterior avaliação laboratorial:  

- KCl 1.15% (Synth, S5180). 

 

  Para a dosagem do malondialdeído (MDA), foram utilizados: 

- reagente do ácido tiobarbitúrico [TBA 10 mM (Sigma, T-5500) em KH2PO4 75mM  

(Synth, 35210)] 

- álcool butílico (CAAL , 11413) 

- padrão do MDA: 1,1,3,3-tetraetoxipropano (Sigma, T-5500)  
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  Para a avaliação da capacidade antioxidante total (CAT), foram utilizados: 

 

- kit “TOTAL ANTIOXIDANT STATUS” (RANDOX Lab - cat. no NX2332 - UNITED 

KINDON) 

 

  Outros materiais: 

 

- Barreira plástica: polietileno (Ethicon) 

- Fio de sutura: monofilamentado de náilon 4-0 (Ethicon) 

 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. Pré-operatório 

 

  Para a realização do procedimento cirúrgico, os animais foram pesados e 

anestesiados com pentobarbital sódico, por via intraperitoneal, em uma só aplicação. 

Seguiu-se a realização de tricotomia digital no dorso do animal e a demarcação da área do 

retalho adequada a cada rato (proporcional ao seu peso), sendo convencionadas para um 

rato de 300 g as medidas de 10 cm para o comprimento e 4 cm para a largura, conforme as 

regras de três: 

 

300 g----------------10 cm 

peso do rato---------X,                                                   onde X é o comprimento do retalho e 

 

300 g---------------- 4 cm 

peso do rato --------Y,                                                   onde Y é a largura do retalho. 
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3.2.2. Intra-operatório 

 

  Após anestesia e demarcação cutânea, procedeu-se a elevação do retalho 

dorsal de base cranial (McFARLANE et al, 1965), constituído por epiderme, derme, 

panículo adiposo, panículo carnoso (musculatura estriada intrínseca) e uma fina camada de 

tecido subcutâneo (WILLMS-KRETSCHEMER & MAJNO, 1969) (figura 3). Hemostasia 

cuidadosa e colocação de uma barreira plástica incolor, de tamanho igual ao retalho, entre o 

mesmo e seu leito (UGLAND, 1966) (figura 4). Por fim, o retalho foi novamente 

reposicionado em seu leito original e suturado (sobre a barreira plástica) com pontos 

separados de fio de náilon monofilamentado 4.0 (figura 5).  

 

 

3.2.3. Pós-operatório    

 

  Grupo POI 

 

  O retalho foi demarcado e dividido em 10 secções transversais e iguais, 

desde sua base cefálica até sua extremidade caudal. (figura 6). Fragmentos alternados, 

iniciando-se pela extremidade distal (caudal), foram separados para o estudo. Após limpeza 

de coágulos, foram acondicionados em frascos individuais com KCl 1.15%, identificados, 

numerados (1 a 5) e mantidos congelados em temperatura de -20 C° até a homogeneização, 

para posterior avaliação do MDA e CAT, dentro de um período de um mês. Da mesma 

forma foi tratado um fragmento cutâneo de área fora do retalho, de 1.5 cm2  (figura 6), 

identificado como fragmento número 6. Foi feita a coleta de sangue por exangüinação 

através da secção transversal dos grandes vasos cervicais e colocação do corpo do animal 

sobre um funil (UCHIYAMA & MIHARA, 1978). Este material, após centrifugação, 

permaneceu estocado em temperatura de -20 C° para posterior dosagem sérica de MDA e 

CAT, dentro de 24 horas. 
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Grupos PO3 e PO7 

 

  No terceiro e no sétimo dia pós-operatórios, após prévia anestesia, os 

animais do grupo PO3 e PO7, respectivamente, tiveram seus retalhos avaliados 

macroscopicamente. A área cutânea normal (coloração semelhante à de áreas não operadas) 

e a área total do retalho foram desenhadas por transparência, em papel vegetal, para sua 

medida pelo método descrito por SASAKI & PANG, 1980. Seguiram-se os procedimentos 

de coleta de amostras, para dosagem do MDA e da CAT, semelhantes às descritas para o 

grupo POI. 

 

 

3.2.4. Avaliação da porcentagem de área cutânea normal do retalho (PACN) 

 

  A porcentagem cutânea normal (figuras 7 e 8) foi medida por meio do 

gabarito de papel (SASAKI & PANG, 1980). Um molde de todo o retalho, desenhado e 

recortado em papel vegetal, teve seu peso medido em balança de precisão (erro de +/- 

0,0001). Recortou-se deste molde somente a área correspondente ao tecido 

macroscopicamente normal, fragmento igualmente pesado. Aplicados esses valores à 

fórmula que se segue, obteve-se a porcentagem da área (UGLAND, 1966; KAUFMAN, et 

al. 1985; GOMES, et al.1994; DUARTE (1996); HUFFENBAECHER (1996); SANTOS 

(1996); ABLA (1997); GOMES (1997). 

 

                                        peso do gabarito de papel da área normal 

PACN              =         ________________________________________     X 100 

                                        peso do gabarito de papel de todo o retalho 

 

  O MDA e a CAT foram avaliados em amostras de soro e em 

homogeneizados de fragmentos cutâneos, obtidos no retalho e em área fora deste. 
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Figura 3: Levantamento de um retalho cutâneo dorsal randômico, de base cefálica, com 

dimensões ao redor de 10 x 4 cm (proporcional ao peso de cada animal). 

 

 

Figura 4: Colocação de barreira plástica incolor entre o retalho cutâneo e seu leito. 
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Figura 5: Retalho suturado sobre seu leito original. 

 

 

Figura 6: Retalho cutâneo dorsal de base proximal, dividido em 10 fragmentos 

transversais, desde sua base até sua extremidade distal e fragmento cutâneo desenhado fora 

do retalho, de 1,5 cm2. 
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Figura 7: Animal do grupo PO3 com limites imprecisos entre a área cutânea normal e a 

área com sofrimento cutâneo. 

 

 

Figura 8: Área cutânea com necrose melhor delimitada, ao lado de área de sofrimento 

cutâneo, em animal do grupo PO7. 
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  3.2.5. Homogeneização do tecido (UCHIYAMA & MIHARA, 1978). 

 

  Para a homogeneização do tecido, acrescentou-se KCL 1.15% na proporção 

de 1:10 (1 g de tecido para 10 g do peso total). Este material foi submetido ao disruptor 

celular ultra-sônico (THORNTON), por 10 minutos, com refrigeração constante. 

 

  Posteriormente, o homogeneizado foi centrifugado a 3200 RPM, por 15 

minutos, em centrífuga (Fanem modelo 208). O sobrenadante foi colhido e submetido à 

avaliação dos parâmetros laboratoriais. 

 

 

3.2.6. Avaliação do malondialdeido (MDA)  

 

  Para avaliação do MDA foi utilizada a reação descrita por KOHN & 

LIVERSEDGE (1944) e modificada por PERCÁRIO et al. (1994), na qual uma molécula 

de MDA reage com duas do ácido tiobarbitúrico (TBA) em pH 2,5 e temperatura de 95 C°, 

resultando na formação de um complexo (MDA-TBA), de coloração rósea. 

 

  O procedimento técnico consiste em misturar 500 µl da amostra e 1 ml de 

reagente do ácido tiobarbitúrico num tubo de ensaio e aquecê-lo em banho-maria a 95 C°, 

por 60 minutos. Deixar esfriar em água corrente. Adicionar 4 ml de álcool butílico, 

homogeneizar em aparelho tipo vórtex (Phenix) e centrifugar a 2500 RPM por 15 minutos. 

Colher 3 ml do sobrenadante para leitura espectofotométrica a 535 nm (CELM modelo E-

205D). 
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3.2.7. Avaliação da capacidade antioxidante total (CAT) 

 

  A CAT é avaliada pela mistura do homogeneizado das amostras ao reagente 

ABTSR. O reagente ABTSR, quando em contato com peroxidase (metamioglobina) e 

peróxido de hidrogênio, em presença de enzima peroxidase, é transformada no radical 

cátion ABTSR+   e adquire uma coloração verde-azulada, lida a 600 nm. Ao se introduzir um 

antioxidante a esta mistura, a quantidade de radical cátion ABTSR+ será menor, tanto menor 

quanto maior a quantidade de antioxidante adicionado. A diminuição da cor verde-azulada 

é proporcional à concentração de antioxidante presente na amostra. 

 

  O procedimento técnico consiste em juntar em um tubo de ensaio, 20 µl da 

amostra com 1 ml do cromógeno. Mistura-se bem e lê-se a absorbância em 600 nm (A1). 

Adiciona-se 200 µl do substrato, mistura-se e dispara-se o cronômetro simultaneamente. 

Lê-se a absorbância em 600 nm exatamente ao fim do terceiro minuto (A2). A diferença 

entre os valores (A2 - A1) é o ∆ absorbância. O valor do CAT é calculado pela fórmula: 

Fator = concentração do padrão/ A  branco - ∆ A padrão 

CAT (ng/ml) = Fator X (∆ A branco- ∆ A amostra).  

 

 

3.2.8. Método estatístico (COSTA NETO, 1978) 

 

 

 Peso 

 

 Para comparar os pesos dos animais nos diferentes grupos foi usada uma 

análise de variância a um fator (tempo) com três níveis, a saber, POI, PO3 e PO7.  

 

  Porcentagem de área cutânea normal no retalho (PACN) 
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  Para comparar a PACN de cada retalho foi usado o teste de comparação de 

duas médias nos tempos PO3 e PO7, com dados não pareados.  

 

 Para todas as variáveis foi feita uma análise descritiva dos dados onde foram 

calculadas a média amostral e o erro padrão da média (E.P.). Temos: 

n

s
PE =.. , onde s é o desvio padrão amostral e n o tamanho da amostra. 

 

  MDA no soro 

 

 Para comparar o MDA no soro nos diferentes grupos, foi usada uma análise 

de variância a um fator (tempo) com três níveis: POI, PO3 e PO7 e comparações múltiplas 

com o método de Tukey. 

 

 MDA nos fragmentos 

 

 Para analisar o MDA nos fragmentos foi utilizada uma análise de variância e 

covariância 3 x 6 balanceada com medidas repetidas no fator posição e o animal hierárquico 

no fator tempo. 

 

 O fator tempo possui três níveis: POI, PO3 e PO7 e o fator posição possui 

seis níveis: posição 1 a 5 e controle (WINER, 1971). 

 

 Para esta análise foi utilizado o programa BMDP2V (versão 1.1, Los 

Angeles, Califórnia). 

 

 Também foram feitas comparações múltiplas utilizando o método de Tukey. 
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CAT no soro 

 

 Para comparar a CAT no soro nos diferentes grupos foi usada uma análise de 

variância a um fator (tempo) com três níveis, a saber, POI, PO3 e PO7.  

 

  CAT nos fragmentos 

 

  Para analisar a CAT nos fragmentos foi utilizada uma análise de variância e 

covariância 2 x 6 balanceada com medidas repetidas no fator posição e o animal hierárquico 

no fator tempo.  

 

 No fator tempo foram considerados dois níveis, a saber, POI e PO3 e o fator 

posição possui seis níveis: posição 1 a 5 e controle. O terceiro nível do tempo, PO7, não 

pôde entrar na análise pois a existência de casela com variância zero (posição 3 do tempo 

PO7) a inviabiliza, uma vez que não satisfaz as condições do modelo (WINER, 1971). 

 

 Para esta análise foi utilizado o programa BMDP2V (versão 1.1, Los 

Angeles, Califórnia). 

 

 Também foi feita uma análise de regressão nos tempos POI, PO3 e PO7.  

 

 MDA e CAT 

 

  Foi feita uma análise das correlações entre o MDA e a CAT em cada 

fragmento eqüidistante da base em cada grupo e no soro de cada grupo.  

   

 MDA, CAT e PACN 
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 Foi feita uma análise das correlações entre PACN e as médias dos valores de 

MDA e CAT nos retalhos. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

O peso dos animais variou de 290g a 350g e não diferiu significativamente 

nos três grupos (tabelas I, II e III). 

 

  As dimensões dos retalhos variaram de 9.6 x  3.8 cm a 11.5 x  4.6 cm (tabela 

IV). 

 

  Houve diferença estatisticamente significante entre a média da PACN nos 

grupos POI, PO3 e PO7 (tabela V, VI e gráfico 1). 

 

 A média do MDA no soro do grupo POI mostrou-se significativamente 

menor do que nos grupos PO3 e PO7, que são estatisticamente iguais (tabelas VII, VIII, IX 

e gráfico 2). 

 

  O valor do MDA nos fragmentos cutâneos não diferiu significativamente 

entre si, independentemente de sua posição e do grupo estudado (tabelas X, XI, XII. XIII, 

XIV, XV e gráfico 3). 

 

  Não houve diferença significativa entre os valores da CAT do soro nos três 

grupos (tabelas XVI, XVII, XVIII e gráfico 4). 

 

  O valor da CAT nos fragmentos cutâneos do grupo PO3 foram 

significativamente menores do que os do grupo POI. Os valores do grupo PO7 foram 

significativamente menores do que os do grupo PO3 (tabelas XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV e gráfico 5). 
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  Foi observada uma relação linear entre os valores médios da CAT nos 

fragmentos cutâneos dos animais dos três grupos, em função do tempo, cuja reta de 

regressão é: CAT = 7,05 – 0,96 x tempo (tabela XXIV e gráfico 6). 

 

  Não foi observada a relação linear entre os valores de MDA e CAT do soro 

dos animais (tabelas XXVI e gráficos 7, 8 e 9). 

 

  Não foi observada a relação linear entre os valores de MDA e CAT nos 

fragmentos cutâneos dos animais (tabela XXVII). 

 

  Não foi observada a relação linear entre os valores da PACN e do MDA nos 

retalhos cutâneos nos grupos PO3 e PO7 (tabela XXVIII e gráficos 10 e 11). 

 

  Não foi observada a relação linear entre os valores da PACN e da CAT nos 

retalhos cutâneos no grupo PO3 (tabela XXIX e gráfico 12). 
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4.1. Peso 

 

Tabela I: Pesos (g) dos animais, nos três grupos. 

 

ANIMAL POI PO3 PO7 

1 320 310 300 

2 320 320 315 

3 310 310 310 

4 310 310 290 

5 350 300 300 

6 300 300 295 

 

Fazendo-se uma análise descritiva da variável peso, encontramos: 

 

Tabela II: Peso médio (g) dos animais dos três grupos.  

 

Grupo N média E.P. 

POI 6 318,33 7,03 

PO3 6 308,33 3,07 

PO7 6 301,67 3,80 

E.P. = erro padrão 

 

Tabela III: Análise de variância para o peso  (g) dos animais. 

 

Fonte de Variação g.l. Soma de Quadrados Quadrado 

Médio 

F p  P
O
7

  

Tempo 2 844,44 422,22 2,88 0,087 E
.
P
.

nm
é
d
i
a
 

E
.
P
.

Erro 15 2200 146,67   1
7
4

5  
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3
,
6
4

Total 17 3044,44    8
6
0
,
9
8

6  

 

  As suposições do modelo foram testadas e estão satisfeitas. 

   Fobsv = 2,88 < 3,68 = F5%,2,15  . Nível de significância de 5%.  

4.2. Dimensões dos retalhos 

 

Tabela IV:  Dimensões dos retalhos (cm). 

 

ANIMAL POI PO3 PO7 

1 10.6 x 4.2 10.3 x 4.1 10.0 x 4.0 

2 10.6 x 4.2 10.6 x 4.2 10.5 x 4.2 

3 10.3 x 4.1 10.3 x 4.1 10.3 x 4.1 

4 10.3 x 4.1 10.3 x 4.1  9.6 x 3.8 

5 11.5 x 4.6 10.0 x 4.0 10.0 x 4.0 

6 10.0 x 4.0 10.0 x 4.0  9.8 x 3.9 

 

 

4.3. PACN nos retalhos 

 

 
Tabela V:  PACN nos três grupos. 

 

 

ANIMAL POI PO3 PO7 

1 100,00 45,4 59,6 

2 100,00 69,9 76,7 

3 100,00 40,8 81,7 

4 100,00 47,9 85,2 

5 100,00 58,2 70,7 

6 100,00 68,7 84,1 

 



 43

 

A região crítica encontrada para o teste de hipótese para as diferenças das 

porcentagens médias nos grupos PO3 e PO7 com dados não pareados foi a seguinte: 

..18,2133,7615,557%3%

}345,147%3%345,147%3%/7%3%{...

CRPOPO

POPOouPOPOPOPOCR

obsv
∈−=−=−

≥−−≤−−=

Nível de significância de 5%.  

O grupo POI não foi analisado, pois todos os dados eram iguais a 100%. 

 

Fazendo-se uma análise descritiva da variável PACN, encontramos: 

Tabela VI: PACN média (%) dos animais dos três grupos. 

 

Grupo n média E.P. 

POI 6 100,00 0,00 

P03 6 55,15 5,05 

P07 6 76,33 4,00 

 

 

 

Gráfico 1:  Valor médio do PACN (%) nos retalhos cutâneos dos animais, nos três grupos. 
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Grupos 

 

 

 

 

 

4.4. MDA no soro 

 

Tabela VII: Valor do MDA (ng/ml) no soro dos animais dos três grupos. 

 

ANIMAL POI PO3 PO7 

1 592 807 792 

2 603 1009 1034 

3 423 994 1221 

4 201 861 1051 

5 397 1010 899 

6 542 961 743 
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Fazendo-se uma análise descritiva da variável MDA no soro dos animais dos  

três grupos, encontramos: 

 

Tabela VIII:  Valores médios do MDA (ng/ml) no soro dos animais dos três grupos. 

 

Grupo n média E.P. 

POI 6 459,67 62,45 

PO3 6 940,33 35,09 

PO7 6 956,67 73,22 

 

 

Tabela IX: Análise de variância para os valores de MDA no soro dos animais dos três 

grupos. 

 

Fonte de Variação g.l. Soma de Quadrados Quadrado 

Médio 

F p  P
O
7

  

Tempo 2 956632,40 478316,20 22,79 0,000    nm
é
d
i
a
 

E
.
P
.

Erro 15 314807,60 20987,17   1
7
4
3
,
6
4

5  

Total 17 1271440,00    8
6
0
,
9
8

6  

 

As suposições do modelo foram testadas e estão satisfeitas. 
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 Fobsv = 22,79 < 3,68 = F5%,2,15.     

Nível de significância de 5%.      

Utilizando-se o método de comparações múltiplas de Tukey, obtém-se: 

 Intervalo de confiança para (média em POI - média  em PO3) = [-698 ; -264] 

 Intervalo de confiança para (média em POI - média  em PO7) = [ -714 ; -280] 

Intervalo de confiança para (média em PO3 - média  em PO7) = [ -233 ; 201] 

 

 

Gráfico 2: Valor médio do MDA do soro (ng/ml) nos animais dos três grupos. 

 

 

Grupos 

 

 

   

4.5. MDA nos fragmentos cutâneos 
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Tabela X: Valores de MDA (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais do grupo POI 

para as 5 posições e controle. 

 

ANIMAL Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Controle 

1 5013 7407 *** 6136 *** 2886 

2 2522 3768 6066 5396 7034 2251 

3 5013 7791 7567 5364 9755 3752 

4 1746 998 1131 1564 1942 4829 

5 2112 6833 5438 7334 9645 4599 

6 4733 2252 4651 4504 3852 2251 

*** material perdido 

 

 

 Tabela XI: Valores de MDA (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais do grupo PO3 

para as 5 posições e controle. 

 

ANIMAL Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Controle 

1 2628 2761 3991 2877 3608 4310 

2 4390 3226 2062 4424 2461 1365 

3 1330 2761 4606 3110 8333 1020 

4 4922 2943 2544 2594 1896 2174 

5 13219 5777 6022 6153 4124 5291 

6 7654 7817 4566 3150 4863 5176 

 

 

Tabela XII: Valores de MDA (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais do grupo PO7 

para as 5 posições e controle. 

 

ANIMAL Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Controle 

1 *** 2761 2694 2295 3492 1366 

2 3259 3276 2012 3459 881 7081 

3 4706 3442 2278 4374 2378 1270 

4 4340 2677 5538 3359 5332 2963 

5 2095 3343 4215 8014 6386 6984 

6 3257 1788 3257 2203 5045 1934 

*** material perdido 
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  Fazendo-se uma análise descritiva da variável MDA nos fragmentos 

cutâneos, encontramos: 

 

 
Tabela XIII: Valor médio do MDA (ng/ml) nos fragmentos cutâneos nos animais dos três 

grupos. 

 

Grupo n Média E.P. 

POI 34 4651,03 406,54 

PO3 36 4178,28 395,79 

PO7 35 3535,83 291,67 

 

 

Tabela XIV: Análise de variância para os valores de MDA nos fragmentos cutâneos dos 

animais dos três grupos. 

 

Fonte de Variação g.l. Soma de Quadrados Quadrado 

Médio 

F p  P
O
7

  

Tempo 2 15287656,96 7643828,48 0,72 0,506 E
.
P
.

nm
é
d
i
a
 

E
.
P
.

Erro entre 

elementos 

12 127195985,53 10599665,46   1
7
4
3
,
6
4

5  

Posição 5 19269153,79 3853830,76 1,24 0,311 8
6
0
,
9
8

6  

Interação Tempo x 

Posição 

10 27939577,31 2793957,73 0,90 0,506     

Erro dos elementos 60 187065958,07 3117765,97       
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  Para que a suposição de experimento balanceado fosse atendida, 

desconsideramos da análise os animais nº1 do grupo POI e nº1 do grupo PO7, pois eles não 

tinham dados em todas as posições. Também foi desconsiderado na análise o animal nº5 do 

grupo PO3, ficando portanto o experimento balanceado com 5 animais em cada casela. 

Feito isto, as suposições do modelo foram testadas e estão satisfeitas. 

Para o fator tempo Fobsv = 0,72 < 3,89 = F5%,2,12 

Para o fator posição Fobsv = 1,24 < 2,37 = F5%,5,60  

Para a interação entre os fatore tempo e posição Fobsv = 0,90 <1,99 = F5%,10,60 

Nível de significância de 5%.  

 

 

Gráfico 3: Valores médios do MDA (ng/ml) nos fragmentos cutâneos nos animais dos três 

grupos. 
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Grupos 

 

 

 

 

Fazendo-se uma análise descritiva da variável MDA nos fragmentos 

cutâneos, encontramos: 

Tabela XV:  Valores médios de MDA (ng/ml) nos fragmentos cutâneos, conforme sua 

posição. 

 

 

     Grupos     

  POI   PO3   PO7  

Posição n média  E.P. n média  E.P. n média  E.P. 

1 6 3523,17 633,90 6 5690,50 1743,64 5 3531,40 460,77 

2 6 4841,50 1181,49 6 4214,17 860,98 6 2881,17 253,96 

3 5 4970,60 1072,48 6 3965,17 595,67 6 3332,33 545,04 
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4 6 5049,67 797,18 6 3718,00 550,47 6 3950,67 877,06 

5 5 6445,60 1557,94 6 4214,17 934,68 6 3919,00 839,38 

Controle 6 3428,00 465,60 6 3267,67 768,89 6 3599,67 1113,10 

 

 

 

4.6. CAT no soro 

 

 

Tabela XVI: Valores da CAT (ng/ml) no soro dos animais dos três grupos. 

 

ANIMAL POI PO3 PO7 

1 1,10 1,10 1,70 

2 0,82 1,20 0,90 

3 0,98 0,90 1,20 

4 1,30 1,20 0,90 

5 0,90 1,30 0,98 

6 0,98 0,90 0,70 

 

Fazendo-se uma análise descritiva da variável CAT no soro, encontramos: 

 

 

 

 

Tabela XVII: Valores médios da CAT (ng/ml) no soro dos animais dos três grupos. 

 

Grupo n média E.P. 

POI 6 1,01 0,07 

PO3 6 1,10 0,07 

PO7 6 1,06 0,14 
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Tabela XVIII: Análise de variância para os valores da CAT no soro dos animais dos três 

grupos. 

 

Fonte de Variação g.l. Soma de Quadrados Quadrado 

Médio 

F p  P
O
7

  

Tempo 2 0,0227 0,0114 0,19 0,829 E
.
P
.

nm
é
d
i
a
 

E
.
P
.

Erro 15 0,8985 0,0599   1
7
4
3
,
6
4

5  

Total 17 0,9212    8
6
0
,
9
8

6  

 

As suposições do modelo foram testadas e estão satisfeitas. 

 Fobsv = 0,19 < 3,68 = F5%,2,15.  Nível de significância de 5%. 
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Gráfico 4: Valores médios da CAT (ng/ml) no soro dos animais dos três grupos.     

 

Grupos 

 

 

4.7. CAT nos fragmentos cutâneos 

 

Tabela XIX: Valores da CAT (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais do grupo POI, 

para as 5 posições e  controle. 

 

ANIMAL Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Controle 

1 2,0 2,1 *** 2,6 0,7 1,2 

2 1,4 2,5 6,8 15,5 1,0 1,2 

3 11,6 11,9 2,3 13,2 7,1 9,4 

4 21,1 5,9 9,3 5,8 7,0 7,6 

5 5,8 5,1 6,6 5,8 5,9 11,3 

6 10,9 6,0 10,8 11,4 11,6 11,7 

*** material perdido 
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Tabela XX: Valores da CAT (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais do grupo PO3, 

para as 5 posições e controle. 

 

ANIMAL Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Controle 

1 5,0 5,6 6,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,0 3,8 4,7 4,3 1,5 1,9 

3 1,7 3,0 1,2 2,1 1,7 2,6 

4 2,3 9,8 10,6 9,9 9,7 9,7 

5 *** 3,4 3,8 4,1 3,3 3,3 

6 2,8 1,0 7,1 3,6 3,5 3,5 

*** material perdido 

 

 

 

Tabela XXI: Valores da CAT (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais do grupo PO7, 

para as 5 posições e controle.  

 

ANIMAL Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Controle 

1 *** 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 0,0 0,0 0,0 2,0 6,0 3,9 

*** material perdido 

 

 

Fazendo-se uma análise descritiva da variável CAT nos fragmentos 

cutâneos, encontramos: 
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Tabela XXII: Valores médios da CAT (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais dos 

três grupos.  

 

Grupo N média E.P. 

POI 35 7,20 0,81 

PO3 35 3,90 0,51 

PO7 35 0,43 0,22 

 

 

Tabela XXIII: Análise de variância para a CAT (ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos 

animais dos três grupos. 

 

Fonte de Variação g.l. Soma de Quadrados Quadrado 

Médio 

F P  P
O
7

  

Tempo 1 260,00017 260,00017 6,86 0,031 E
.
P
.

nm
é
d
i
a
 

E
.
P
.

Erro entre 

elementos 

8 303,26799 37,90850   1
7
4
3
,
6
4

5  

Posição 5 31,11150 6,42230 0,53 0,750 8
6
0
,
9
8

6  

Interação Tempo x 

Posição 

5 85,26084 17,05217 1,42 0,240     

Erro dos elementos 40 482,03600 12,05090       
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Para que a suposição de experimento balanceado fosse atendida 

desconsideramos da análise os animais nº1 do grupo POI e nº5 do grupo PO3, pois 

eles não tinham dados em todas as posições, ficando portanto o experimento 

balanceado com 5 animais em cada casela. Feito isto, as suposições do modelo 

foram testadas e estão satisfeitas. 

Para o fator tempo Fobsv = 6,86 > 5,32 = F5%,1,8 

Para o fator posição Fobsv = 0,53 < 2,45 = F5%,5,40 

Para a interação entre os fatores tempo e posição Fobsv = 1,42 < 2,45 = 

F5%,5,40 

Nível de significância de 5%.  

  Os valores médios da CAT do grupo PO7 não puderam ser estatisticamente 

avaliados, mas mostraram-se menores do que do grupo PO3. 

 

Gráfico 5: Valores médios da CAT(ng/ml) nos fragmentos cutâneos dos animais dos três 

grupos. 
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Grupos 

 

 

O gráfico acima sugeriu uma relação linear entre os valores médios da CAT 

nos fragmentos cutâneos e o tempo medido em dias, isto é, quanto maior o número de dias, 

menor o valor da CAT; então, foi feita uma análise de regressão para os três pontos, a 

saber, (0 ; 7.20), (3 ; 3.90) e (7 ; 0.43): 

 

 

 

Tabela XXIV: Análise de regressão para os valores da CAT, nos fragmentos cutâneos, em 

função do tempo. 

 

 

Fonte de Variação g.l. Soma de Quadrados Quadrado 

Médio 

F p  P
O
7
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Regressão 1 22,8161 22,8161 216,90 0,04 E
.
P
.

nm
é
d
i
a
 

E
.
P
.

Resíduo 1 0,1052 0,1052   1
7
4
3
,
6
4

5  

Total 2 22,9213    8
6
0
,
9
8

6  

 

 

  As suposições do modelo foram testadas e estão satisfeitas. 

Fobsv =216,90 > 161,4 = F5%,1,1.   

 Nível de significância de 5%. 

 

Encontrou-se a seguinte reta de regressão: CAT = 7,05 – 0,96 x tempo. 

 

Gráfico 6. Reta de regressão dos valores médios da CAT (ng/ml) ao longo do tempo (dias). 
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Fazendo-se uma análise descritiva da variável CAT, nos fragmentos cutâneos, 

conforme sua posição, encontramos: 

Tabela XXV: Valores médios da CAT (ng/ml) nos fragmentos cutâneos, conforme sua 

posição. 

 

     Grupo     

  POI   PO3   PO7  

Posição n média E.P. n média E.P. n média E.P. 

1 6 8,80 3,02 5 2,36 0,81 5 0,04 0,04 

2 6 5,58 1,44 6 4,43 1,23 6 0,42 0,42 

3 5 7,16 1,45 6 5,57 1,30 6 0,00 0,00 

4 6 9,05 2,06 6 4,00 1,35 6 0,33 0,33 

5 6 5,55 1,69 6 3,28 1,39 6 1,05 0,99 

Controle 6 7,07 1,95 6 3,50 1,34 6 0,70 0,64 

 

 

 

 

4.8. Correlação MDA-CAT no soro 

 

Foram calculados os coeficientes de correlação entre as variáveis MDA e CAT no 

soro assim como seus respectivos níveis descritivos (p). Os resultados encontram-se a 

seguir: 

  

Tabela XXVI: Coeficiente de correlação entre os valores de MDA e CAT no soro dos 

animais dos três grupos. 

 

 

Grupo n Coef.Corr. P 

POI 6 -0,658 0,156 

PO3 6 -0,028 0,958 

PO7 6 -0,045 0,931 
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Gráfico 7: Dispersão dos valores do MDA (ng/ml) e da CAT (ng/ml) no soro, no grupo 

POI. 
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Gráfico 8: Dispersão dos valores do MDA (ng/ml) e da CAT (ng/ml) do soro, no grupo 

PO3. 
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Gráfico 9:  Dispersão dos valores do MDA (ng/ml) e da CAT (ng/ml) do soro, no grupo 

PO7. 
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  Em todos os tempos encontramos p superior a 0,05. Ao nível de 

significância de 5% não existe relação linear entre as variáveis MDA e CAT no soro. 

Notemos porém que no primeiro tempo, POI, o valor absoluto da correlação linear foi 

maior que 0,40. Isto nos leva a concluir que no tempo imediato existe uma indicação de 

linearidade entre as variáveis MDA e CAT, porém a existência de apenas 6 animais no 

grupo torna o teste pouco poderoso. 

 

 

 

4.9. Correlação MDA-CAT nos fragmentos cutâneos 

 

 Foram calculados os coeficientes de correlação entre as variáveis MDA e 

CAT nos fragmentos para os tempos POI e PO3 e para as posições de 1 a 5 e controle. O 

tempo PO7 foi desconsiderado na análise, pois, a variável CAT apresentou casela com 

variância nula e muitos valores iguais a zero. Foram calculados também seus respectivos 

níveis descritivos (p). Os resultados encontram-se a seguir: 
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Tabela XXVII: Coeficiente de correlação entre os valores médios do MDA e CAT, nos 

fragmentos cutâneos nos grupos POI e PO3. 

 

 

           GRUPO    

  POI   PO3  

Posição n Coef. Corr p n Coef. Corr p 

1 6 -0,237 0,651 5 -0,070 0,911 

2 6 0,191 0,717 6 -0,622 0,187 

3 5 -0,730 0,162 6 -0,473 0,343 

4 6 -0,017 0,974 6 -0,064 0,904 

5 5 -0,354 0,559 6 -0,415 0,413 

Controle 6 0,407 0,423 6 -0,200 0,704 

 

 

 

 Em todos os cálculos encontramos p superior a 0,05. No nível de 

significância de 5%, não existe relação linear entre as variáveis MDA e CAT para os 

fragmentos. Notamos porém que no grupo POI as posições 3 e controle apresentam  valor 

absoluto da correlação linear  maior que 0,40. O mesmo ocorreu no grupo PO3 nas 

posições 2, 3 e 5. Isto nos leva a concluir que nestes fragmentos existe uma indicação de 

linearidade entre as variáveis MDA e CAT, porém a existência de apenas 5 ou 6 animais 

em cada fragmento torna o teste pouco poderoso. 

 

4.10. Correlação PACN-MDA nos retalhos 

 

Tabela XXVIII: Coeficiente de correlação entre os valores médios da PACN e MDA nos 

fragmentos cutâneos. 

 

Grupo n Coef.Corr. P 

PO3 6 0,357 0,487 

PO7 6 -0,315 0,606 
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Gráfico 10: Dispersão dos valores médios da PACN (%) e do MDA médios (ng/ml), nos 

retalhos do grupo PO3. 
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Gráfico 11: Dispersão dos valores médios da PACN (%) e do MDA médios (ng/ml), nos 

retalhos do grupo PO7. 
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4.11. Correlação PACN-CAT nos retalhos 

 

 
Tabela XXIX: Coeficiente de correlação entre os valores médios da PACN (%) e da CAT 

médios (ng/ml), nos retalhos do grupo PO3. 

 

 

Grupo n Coef.Corr. P 

PO3 6 -0,130 0,834 
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Gráfico 12: Dispersão dos valores médios da PACN (%) e da CAT (ng/ml), nos retalhos do 

grupo PO3. 
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 5. DISCUSSÃO 

 

 

 

  As alterações do metabolismo oxidativo têm merecido, por parte dos 

pesquisadores, um enorme interesse, que se traduz por um significativo aumento do 

número de publicações nos últimos anos, envolvendo o tema e sua relação com diversos 

estados patológicos. 

  

  Resolvemos analisar o comportamento do estresse oxidativo, ou seja, 

a agressão tecidual causada pela presença de espécies reativas tóxicas do oxigênio e a 

defesa antioxidante total, em retalhos cutâneos randômicos isquêmicos do dorso de ratos, 

assim como a correlação entre estes parâmetros, em fragmentos pertencentes ao retalho, 

em amostras cutâneas não pertencentes ao retalho e no soro. A repercussão sistêmica desta 

agressão poderia trazer subsídio laboratorial para a prevenção medicamentosa precoce em 

isquemia pós-cirúrgica em Cirurgia Plástica. Não há na literatura trabalhos com estes 

parâmetros. 

 

  Estudos da isquemia em retalhos cutâneos em porcos, foram 

publicados por REINISCH (1974) e KERRIGAN (1983), provavelmente induzidos pela 

semelhança que existe entre a cútis deste animal e a do ser humano. Sua aplicabilidade, no 

entanto, requer instalações mais complexas e maiores custos do que para animais de menor 

porte. Embora a cútis do rato não tenha as mesmas características da humana, parte dos 

trabalhos destinados ao estudo da isquemia e da circulação cutânea tem se servido deste 

animal. A diferença entre ambas reside principalmente nas características do tecido 

subjacente à derme. No rato a camada muscular, ou panniculus carnosus, é aderida à cútis 

e frouxamente à fáscia profunda, pelo tecido areolar frouxo, enquanto que, no ser humano, 

a gordura superficial ou panniculus adiposus é mais firmemente aderida à fáscia profunda. 
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Em relação à irrigação cutânea, essas camadas são comparáveis, pela grande quantidade de 

vasos presentes (McFARLANE et al., 1965). Estes autores, utilizando aquele animal de 

experimentação, padronizaram um retalho cutâneo dorsal com base proximal, desde o 

ângulo inferior das escápulas, até a articulação da bacia, que resultaria em uma área 

isquêmica na sua extremidade. Sua dimensão é de, aproximadamente, 10 x 4 cm e 

envolveria sempre os mesmos vasos, sem uma nutrição axial. 

 

  Pelos motivos acima analisados e pela maior disponibilidade e 

facilidade de sua manutenção, escolhemos o rato como animal de experimentação. 

 

  Para se trabalhar com animais de tamanho e idade próximos,                     

utilizamos ratos com pesos estatisticamente iguais. Mesmo não diferindo o peso, 

calculamos o tamanho do retalho de cada animal de maneira análoga à proposta de 

McFARLANE et al., 1965. 

 

O termo “espécies reativas tóxicas do oxigênio” (ERTO) nos parece 

mais adequado do que “radicais livres”, já que algumas destas espécies não são radicais 

(peróxido de hidrogênio). 

 

  Retalhos cutâneos vêm sendo empregados por vários autores, não só 

com a finalidade de estudar as alterações circulatórias por eles apresentados pelo ato 

operatório, como também avaliar a participação de outros fatores que poderiam contribuir 

no sentido de melhorar sua sobrevida (UGLAND, 1966; ADANSON et al., 1967; 

HARASHINA et al. 1977; MULLLIKEN & HEALEY 1979; MANSON et al. 1983; 

KAUFMAN et al. 1985). 

 

Um estado hiperadrenérgico ocorre inicialmente, após secção de nervos 

simpáticos, por acúmulo de noradrenalina,. A vasoconstricção resultante induz a oclusão 
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capilar temporária mas completa. Com a remoção deste neurotransmissor, os capilares 

dilatam-se permitindo a reperfusão da área isquêmica (PEARL, 1981).  

 

  Outros trabalhos experimentais têm acumulado dados que sugerem a 

formação de ERTO durante a reperfusão de tecidos isquêmicos, os quais são 

responsabilizados, pelo menos em parte, pela lesão tecidual. 

 

  A isquemia provocada pela elevação de um retalho causa redução 

nos níveis de oxigênio e conseqüente falta de energia nas células (IM et al., 1989).  

 

  Neste modelo experimental, os principais mecanismos envolvidos na 

produção de ERTO parecem ser a via xantina-oxidase, que produz um radical superóxido e 

um peróxido de hidrogênio durante cada ciclo (Mc CORD, 1985; 1987), o hematoma 

(MULLIKEN & HEALEY, 1979; ANGEL et al., 1986-b), a inflamação (McCORD, 1987) 

e as reações de autoxidação na presença de ferro (FLOYD, 1983; BAKER & GEBICKI, 

1986). Com a reperfusão, ocorre excessiva formação de ERTO (FRIDOVICH, 1979; 

MANSON et al., 1993; Mc CORD, 1985; 1987). 

 

  As ERTO são citotóxicas (DEL MAESTRO et al., 1980). Aumentam 

a permeabilidade capilar e adesividade plaquetária. Caso a capacidade antioxidante e de 

regeneração celular não sejam suficientes para compensar a agressão das ERTO, haverá o 

dano tecidual (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). 

 

  Outra fonte intracelular de ERTO é a mitocôndria, onde ocorrem 

reações que envolvem mudanças no estado de redução da célula durante a isquemia 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). 
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  Maior sobrevida de tecidos isquêmicos com o uso de agentes 

varredores de radicais livres, que diminuem a quantidade de radical superóxido ou 

hidroxila é citada nos trabalhos de ADANSON et al. 1967; MANSON et al. (1983); IM et 

al. (1985); ANGEL et al. (1986a e 1986b); MANSON et al. (1986); HAYDEN et 

al.(1987); HUANG et al. (1987); ANGEL et al. (1988); PANIELLO et al. (1988); 

SUZUKI et al. (1991); FONTANA et al. (1994); BABOVIC et al. (1995); DUARTE 

(1996); HUFFENBAECHER (1996); SANTOS (1996); ABLA (1997); GOMES (1997). 

 

  Ao longo de um retalho isquêmico existe uma área em que a 

sobrevida cutânea é esperada (porção proximal), pois o aporte de oxigênio é adequado ao 

metabolismo celular. Em outra (porção distal), a necrose é mais provável, pela 

incapacidade de manutenção metabólica necessária. Entre essas duas, há uma área, 

chamada de “zona de transição”, submetida a um período de isquemia, seguido por gradual 

reperfusão (SASAKI & PANG, 1980), onde uma adequada manipulação farmacológica 

tentaria diminuir a possibilidade de necrose (PANIELLO et al., 1988). 

  

  No retalho cutâneo randômico isquêmico do dorso de rato, com base 

proximal, a secção de vasos perfurantes musculocutâneos permite apenas a irrigação 

através de plexo dermo-subdérmico, por ramos da artéria toráxica superior. Para garantir 

tal exclusividade, utilizamos uma barreira plástica impermeável entre o retalho e seu leito, 

como preconizado por UGLAND (1966) e KAUFMAN et al. (1985), que impede a 

revascularização pelo seu leito. GOMES et al. (1994), DUARTE (1996), 

HUFFENBAECHER (1996), SANTOS (1996), ABLA (1997) E GOMES (1997), 

utilizaram-se do mesmo artefato. O uso da barreira assegura a necrose da extremidade 

distal dos retalhos. 

 

  Adotamos este método, por nos fornecer as repercussões esperadas 

da isquemia/reperfusão e também para podermos comparar os resultados com os trabalhos 
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dos autores acima. As dimensões dos nossos retalhos, aproximadamente 10 x 4 cm, a partir 

do ângulo da escápula foram proporcionais ao peso de cada rato, tal qual preconizado por 

McFARLANE et al. (1965) para não corrermos o risco de incluir ou excluir vasos no 

retalho de animais  de diferentes tamanhos, apesar de não haver diferença significativa 

entre seus pesos.  

 

  Escolhemos fragmentos alternados, desde a extremidade distal do 

retalho até sua base cranial, e outro fora do retalho, para analisarmos o estresse oxidativo e 

a defesa antioxidante em distâncias progressivamente menores da base do retalho, sendo a 

amostra de tecido de fora do retalho considerada como controle (não isquêmica). 

Coletamos também amostras de soro, para estudar a repercussão sistêmica da 

isquemia/reperfusão. 

 

  Todos os parâmetros foram avaliados em três tempos diferentes, a 

saber: pós- operatório imediato (grupo POI), terceiro dia pós- operatório (PO3) e sétimo 

dia pós-operatório (PO7), com a pressuposição que seu comportamento, em diferentes 

momentos do experimento, permitisse uma análise mais crítica dos fatores envolvidos no 

dano tecidual ou sua sobrevivência. No POI não se esperava necrose. No PO3 esperávamos 

encontrar uma situação intermediária entre o POI e o PO7, com áreas de necrose menores. 

Mas encontramos áreas de sofrimento cutâneo, aparentemente sem necrose em dois 

animais, não se podendo definir com exatidão a porcentagem de área necrótica (figura 7). 

No PO7 esperávamos encontrar áreas já bem definidas de necrose. Observamos, sim, 

necrose bem definida, com formação de crosta, ao lado de alterações da coloração da cútis 

(figura 8). Optamos por quantificar a área cutânea normal de cada retalho porque, em dois 

animais do grupo PO3, não havia necrose bem delimitada, e sim área de sofrimento, de 

limites muito imprecisos, representada por alteração irregular de coloração. Chamamos de 

área cutânea normal do retalho aquela que, em seu aspecto macroscópico, mostrava 

semelhança (cor e textura) com a área fora do retalho.  
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  A PACN média do grupo POI foi de 100%. A do PO3 foi de 55.15% 

e do grupo PO7 de 76.33% (tabela VI e gráfico 1). Todos os animais do grupo PO7 

tiveram necrose da extremidade distal de seus retalhos, em concordância com os trabalhos 

que usaram retalhos semelhantes e barreira plástica sobre seu leito (UGLAND, 1966; 

KAUFMAN et al., 1985; GOMES et al., 1994; DUARTE, 1996; HUFFENBAECHER, 

1996; SANTOS, 1996; ABLA, 1997; GOMES, 1997). 

 

  As áreas de sofrimento cutâneo nos retalhos dos animais no terceiro 

dia pós-operatório podem evoluir, em parte para necrose e em parte para regeneração, o 

que explicaria as PACN média menores no grupo PO3 do que no PO7. Esta hipótese torna 

mais interessante o conhecimento do comportamento da agressão oxidativa e da defesa 

antioxidante nos fragmentos intermediários dos retalhos, ou seja, entre as extremidades 

(amostras 2 e 3), pois correspondem à transição da área cutânea normal para alterada (com 

sofrimento ou necrose).    

 

  A quantificação da agressão oxidativa às membranas celulares pode 

ser feita através da dosagem de malondialdeído (MDA), um composto formado durante sua 

peroxidação. Dentre todos os produtos e subprodutos intermediários, o MDA tem sido o 

mais utilizado para a avaliação da peroxidação lipídica, já que sua dosagem guarda 

proporcionalidade com o estresse oxidativo (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989), 

além de ser tecnicamente simples. 

 

  Existe o conceito de que a dosagem do MDA não seja parâmetro 

totalmente fidedigno para refletir a extensão da peroxidação lipídica, já que esta é uma 

reação não específica, que mede também outros aldeídos e outros produtos de degradação. 

No entanto, há evidência de que a peroxidação de ácidos graxos polinsaturados como o 

ácido aracdônico da membrana celular seja a maior fonte de MDA in vivo e, embora o 

ácido tiobarbitúrico (TBA) reaja com inúmeros compostos, produzindo pigmentos que 
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podem interferir com a determinação espectofotométrica do complexo TBA-MDA, vários 

destes compostos não são constituintes normais dos fluidos biológicos ou não se formam 

sob as condições do ensaio de TBA (KAGAN, 1988). Além disso, soma-se o fato de que 

todos os animais foram mantidos sob as mesmas condições que poderiam interferir na 

dosagem (dieta, estresse, etc.). 

 

  A proposição do método para avaliação da capacidade antioxidante 

total de fluidos corpóreos é recente (MILLER et al., 1993) e utiliza a absorbância de 

radical cátion formado pela interação de um composto fenotiazínico (ácido 2,2-azinobis-3-

etilbenzolino-6-sulfônico) com mioglobina, que pode ser registrado espectroscopicamente.  

 

  A absorbância deste cátion se reduz proporcionalmente à capacidade 

antioxidante do fluido adicionado a ele. 

 

  A possibilidade de se avaliar a capacidade antioxidante total 

despertou interesse em diversas áreas do conhecimento (DASGUPTA et al., 1997; CHILD 

et al., 1998; 1999; DRURY et al., 1998; JARENO et al., 1998; McCOLL et al., 1998; 

McLEMORE et al., 1998; NAGYOVÁ et al., 1998). 

  

  Nesta pesquisa, os valores de MDA encontrados no soro dos animais 

aumentaram com o tempo, sendo significativamente menor a média no grupo POI (459.67 

ng/ml) do que nos grupos PO3 (940.33 ng/ml) e no PO7 (956.67 ng/ml), que não diferiram 

entre si (tabela VIII, e gráfico 2), sugerindo que as alterações oxidativas sistêmicas , neste 

modelo experimental, tenham início muito precoce, atingindo valores altos que se mantêm 

até o final do período estudado. 

 

  Em nosso trabalho, os valores médios de MDA nos fragmentos 

cutâneos não diferiram significativamente com o tempo (POI = PO3 = PO7), nem com a 
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distância da base do retalho (tabela XIII, e gráfico 3). Estes resultados aparentemente 

discordam dos obtidos no trabalho de ANGEL et al. (1988), que mostraram significativo 

aumento de MDA em 24 horas de elevação do retalho e aumento progressivo dos valores 

de MDA com a distância da base do retalho (2.5, 5.5 e 8.5 cm). Ressaltamos, no entanto, 

que, devido ao desenho experimental do trabalho destes autores, os períodos de tempo 

estudados situavam-se entre 6 e 24 horas da elevação do retalho. McCOLL et al. (1998) 

demonstraram que a concentração de peróxidos lipídicos aumentava significativamente nas 

primeiras 5 horas, retornando aos valores iniciais após a sexta hora e ASHOORI et al. 

(1994), em retalhos cutâneos de ratos, apontam o pico de elevação da peroxidação lipídica 

aos 10 minutos do período pós-operatório, retornado aos valores basais até terceiro dia. 

 

  O grupo POI - o de menor intervalo de tempo entre a elevação do 

retalho e as coletas das amostras (tempo menor do que 1 minuto) - e o grupo PO3 - após 72 

horas, não poderiam, portanto, evidenciar, no nosso trabalho, uma eventual elevação dos 

níveis de MDA. A inexistência de diferença entre os três grupos, no entanto, reforça a 

sugestão de ASHOORI et al. (1994) e de McCOLL et al. (1998), de que os níveis de MDA 

retornam aos valores basais. 

 

  DUARTE (1996), HUFFENBAECHER (1996), SANTOS (1996) e 

ABLA (1997) encontraram em seus trabalhos, no sétimo dia após elevação do retalho 

diferenças significativas nos valores de MDA das amostras cutâneas da transição 

normal/necrose, quando comparados com as amostras cutâneas normais do retalho. Estes 

achados confrontam com os resultados obtidos em nosso trabalho, onde não encontramos 

diferença nos valores de MDA entre os fragmentos  do retalho e os do controle; achados 

semelhantes aos de GOMES (1997). 

 

  Cabe ressaltar que os trabalhos realizados por DUARTE (1996), 

HUFFENBAECHER (1996), SANTOS (1996) e ABLA (1997) avaliaram exclusivamente 
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as alterações oxidativas evidenciadas pela dosagem do MDA, utilizando apenas grupos 

com número pequeno de animais. No entanto, o estresse oxidativo resulta da diferença 

entre a agressão oxidativa (avaliada pela dosagem de MDA) e a capacidade de defesa do 

organismo contra essa agressão (avaliada pela dosagem da CAT). Assim sendo, julgamos 

mais importante do que a avaliação isolada do MDA, a avaliação conjunta da agressão 

oxidativa e da capacidade antioxidante total de cada animal estudado. 

 

 Os valores médios da CAT no soro dos grupos POI (1.01 ng/ml), PO3 (1.10 

ng/ml) e PO7 (1.06 ng/ml) não diferiram significativamente ao longo do tempo (tabela 

XVII e gráfico 4), provavelmente devido ao fato de que as alterações antioxidantes 

ocorridas no retalho não sejam suficientes para serem evidenciadas na circulação sistêmica, 

ou estas alterações ocorreriam precocemente, conforme sugerido por McCOLL et al. 

(1998), não podendo ser visualizadas neste modelo experimental. 

 

  Os valores médios da CAT nos fragmentos cutâneos mostraram-se 

significativamente maiores no grupo POI (7.20 ng/ml) do que no grupo PO3 (3.90 ng/ml), 

e estes maiores do que no grupo PO7, cujos valores não foram analisados estatisticamente 

pela grande quantidade de “indetectável”, expresso, numericamente por “zero” (tabela 

XXII e gráfico 5). Estes resultados sugerem um consumo local desta capacidade ao longo 

do tempo de exposição à isquemia e, conseqüentemente, ao estresse oxidativo.  

   

  Considerando-se que não houve diferença nos valores de MDA e da 

CAT entre os fragmentos cutâneos dos retalhos e as amostras de fora dos retalhos (tabelas 

X, XI, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV) alguns fatores devem ser levados em 

conta para explicar o porquê da necrose dos fragmentos do grupo PO7 e não das amostras 

de controle. 
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  BHATNAGAR (1994) defende a idéia de que a peroxidação lipídica, 

por si só, não leva ao dano celular irreversível. Como a membrana plasmática tem sua 

estrutura básica formada por lipídios, a maior parte dos radicais livres gerados pela 

introdução de algum fator exógeno vai reagir primeiro com essa membrana, antes de se 

difundir no interior da célula e iniciar a agressão em sítios mais críticos. Seu trabalho 

forneceu dados que sugerem que os danos irreversíveis causados pelos radicais livres se 

devam à oxidação dos tióis protéicos. O acúmulo de produtos da peroxidação lipídica ou a 

perda de energia celular não corresponderiam à perda da viabilidade celular. 

 

  A manutenção do nível estabilizado de ATP nas células sugerem que 

a falha de funcionamento da bomba de sódio/potássio não se deva à queda de energia, mas, 

provavelmente, ao dano direto da membrana celular (PERRY, 1990). 

 

  A isquemia parcial parece ser responsável pela disfunção da 

membrana celular, talvez, por permitir a exposição da célula a agentes lesivos produzidos 

pelos leucócitos. A permanente isquemia total resulta em destruição celular (PERRY, 

1990). 

 

  Mas estas idéias não justificam a diferente evolução clinica dos 

fragmentos.  

 

  Supomos haver fatores imprescindíveis para a sobrevida das 

amostras de controle, que, em nenhum dos animais, sofreram necrose. Estes fatores 

poderiam corresponder ao maior aporte de elementos sangüíneos de reparação e defesa 

celular, não avaliados pelo desenho deste trabalho. 

 

  O coeficiente de correlação negativo entre os valores de MDA e 

CAT no soro dos animais do grupo POI (tabela XXVI), às custas de valores maiores da 
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CAT sugere que a capacidade de defesa antioxidante sistêmica permanece alta, no primeiro 

minuto, após elevação do retalho. 

 

  No entanto, em ambos os casos, não podemos desconsiderar, que, 

devido ao tempo limitado de existência do retalho, o período de exposição dos animais à 

agressão oxidativa é mínimo, aproximadamente 1 minuto, podendo não ser suficiente para 

se observar, no desenho deste trabalho, aumento considerável de valores do MDA, que 

segundo ASHOORI et al. (1994), têm seu pico, nas amostras cutâneas, aos 10 minutos 

após a elevação do retalho. 

 

  A correlação negativa dos valores de MDA e CAT dos fragmentos 

cutâneos encontrada em todas as posições dos animais do grupo PO3, (tabela XXVII) 

(valores de CAT diminuem em relação aos do MDA), sugere o consumo local de 

antioxidantes, exatamente em posições intermediárias do retalho isquêmico, onde a 

agressão oxidativa não obrigatoriamente se reverte em dano tecidual. A defesa antioxidante 

total (que se consome), somada à capacidade regenerativa das células, parece conseguir 

deter esta agressão, o que justificaria o achado que obtivemos em relação à PACN, em que 

o grupo PO7 apresentou médias significativamente maiores (84.1%) do que o grupo PO3 

(68.7%) (tabela VI). 

 

  Nos animais dos grupos PO3 e PO7 houve maior tempo de 

exposição dos fragmentos cutâneos aos mecanismos oxidativos (3 e 7 dias, 

respectivamente), porém, não acompanhado por aumento dos valores de MDA, quando 

comparados ao grupo POI. A manutenção destes valores  pode significar a inexistência de 

aumento de agressão, apesar de maior tempo de exposição à síndrome de 

isquemia/reperfusão, ou retorno aos valores basais, em concordância com os achados de 

ASHOORI et al. (1994), que mostram o declínio destes valores até o terceiro dia após 

elevação do retalho e portanto anteriores ao PO3. 
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  O achado de diminuição dos valores da CAT nos fragmentos 

cutâneos, entre os grupos PO3 e PO7 (tabela XXII) demonstra que, embora não haja 

aumento dos valores de MDA, há um evidente consumo das defesas antioxidantes, 

demonstrando efetiva participação do fenômeno de estresse oxidativo, o qual culmina com 

o estabelecimento de necrose, observada nos animais do grupo PO7. 

 

  Estes resultados, senão totalmente reveladores, são indicadores de 

caminhos e nos abrem um amplo horizonte. O trabalho não se encerra aqui, muito pelo 

contrário, desperta o interesse para novas pesquisas, principalmente para: 

 

a) um melhor entendimento do comportamento e das vias antioxidantes envolvidas 

neste modelo; 

 

b) maior caracterização das alterações oxidativas/antioxidantes, nos primeiros 

minutos, após a elevação do retalho; 

 

c) o potencial uso de substâncias antioxidantes na prevenção da necrose; 

 

d) extrapolação dos resultados encontrados nessa etapa, para os eventos cirúrgicos, 

em humanos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 

  O estresse oxidativo sistêmico, avaliado pela dosagem do MDA no soro dos 

animais, aumentou entre o grupo POI e o grupo PO3, mantendo-se elevado no grupo PO7. 

No entanto, o estresse oxidativo local, avaliado pela dosagem de MDA nos fragmentos 

cutâneos, não apresentou diferença entre os três grupos. 

 

  A defesa antioxidante total sistêmica, avaliada pela dosagem da CAT no 

soro dos animais, não diferiu entre os grupos estudados. No entanto, a CAT local, avaliada 

pela dosagem da CAT nos fragmentos cutâneos, diminuiu com o tempo de exposição ao 

estresse oxidativo. 

 

  A inexistência de diferença para os valores de MDA nas amostras cutâneas 

entre os grupos e a diminuição dos valores da CAT ao longo do tempo sugerem que a 

presença de necrose na porção distal dos retalhos dos animais do grupo PO7 decorra, não 

somente da agressão oxidativa, mas principalmente, da diminuição da capacidade de defesa 

antioxidante local e, provavelmente, de outros fatores não estudados pelo desenho deste 

trabalho. 
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7. ABSTRACT 

 

 

   

  Oxydative agression of toxic oxygen reactive species in ischemic cutaneous 

flaps and  antioxidant  protective status are subjects of great interest, but still not enough 

studied. 

 

  The oxydative stress behavior [determined by malondialdehyde (MDA) 

concentration] and antioxidant defense (determined by the total antioxidant status (CAT), 

were studied in fragments of cranial based randomic ischemic flaps from rat dorsum 

(alternate fragments from distal end up to its base), in control fragments (outside the flap) 

and in the serum, collected at three different post-operative time-points: immediate (POI), 

third and seventh post-operative days (PO3 and PO7), respectively. 

 

  MDA values in serum, in group POI, were significantly lower than those in 

PO3 and PO7, both in the same range (POI = 459.67 ng/ml; PO3 = 940.33 ng/ml and PO7 

= 956.67 ng/ml). No differences were found among MDA values of the cutaneous samples 

in any of the three groups. 

 

The analysis of the total antioxidant status of the animals serum, CAT, did 

not show significant differences among the three groups (POI = 1.01 ng/ml; PO3 = 1.10 

and PO7 = 1.06). However, in the cutaneous flap samples, the TAS values significantly 

decreased with time: POI = 7.20 ng/ml; PO3 = 3.90 and PO7 = 0.43 ng/ml. 

 

The lack of significant differences among MDA values in cutaneous samples 

from all groups, and the decreasing TAS values with time, suggest that the existence of 

necrosis at the distal portion of flaps in group PO7 is due not only to oxydant aggression 

but mainly to the reduction of local antioxidant status and, probably, to the lower of blood 
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supply components to cell repair and other defense mechanisms, the latter not encompassed 

by this study. 
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