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RESUMO 

 

 



Camargo CP. Efeito da toxina botulínica tipo A na viabilidade do retalho 
cutâneo dorsal em ratos saudáveis, expostos à fumaça de cigarro e 
diabéticos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo, 2014. 
 
Introdução: Os autores estudaram o efeito da toxina botulinica tipo A (BontA) 
na viabilidade de retalhos cutâneos em ratos saudáveis, expostos à fumaça 
de cigarro e diabéticos. Material e métodos: Foram avaliados 90 ratos Wistar 
machos com peso variando entre 170 a 469 g (média 282,56 g). Esses 
animais foram divididos em seis grupos: saudáveis com aplicação de 
solução fisiológica (SF) (C1), saudáveis com aplicação de Toxina botulínica 
tipo A (BontA) (C2), expostos à fumaça de cigarro com aplicação de SF (T1), 
expostos à fumaça de cigarro com aplicação de BontA (T2), diabéticos com 
aplicação de SF (D1) e diabéticos com aplicação de BontA (D2). Os ratos 
pertencentes ao grupo exposição à fumaça de cigarro foram expostos por 
um período de 28 dias duas vezes ao dia ininterruptamente. O Diabete foi 
induzido pela injeção, intravenosa de estreptozotocina (55 mg/Kg) 56 dias 
antes do início dos procedimentos. Sete dias antes da realização do retalho 
cutâneo foi injetado ao longo do retalho, BontA (20u) ou SF 0,9%, de acordo 
com o subgrupo ao qual o animal foi alocado. Foi realizado procedimento 
para obtenção de retalho cutâneo dorsal (3x10 cm) e no sétimo pós-
operatório os retalhos foram fotografados e a seguir realizada eutanásia. As 
fotografias foram digitalizadas e analisadas pelo programa Image J®, 
através do qual foi aferido área viável e área total. Através do programa 
Excel® foi calculado a razão da área viável/área total dos retalhos dorsais 
dos animais. A seguir foi coletado amostra de tecido com dimensões de 
0,4x5 cm, para análise das arteríolas (lúmen, diâmetro, espessura média da 
parede arteriolar e razão do lúmen/espessura média), segundo método de 
estereologia. Resultados: A razão de área viável/área total apresentou 
diferença significativa no grupo controle tratado com BontA, (C2 x C1; 0,9 ± 
0,1 vs 0,67 ± 0,15, p= 0,001). O mesmo comportamento foi observado no 
grupo diabete que recebeu a aplicação de BontA (D2 x D1 groups; 0,97±0,2 
vs 0,61±0,24, p=0,018). O grupo exposto à fumaça de cigarro não 
apresentou diferença estatística. À estereologia, não houve diferença da 
avaliação miscrocópica dos grupos controle e expostos à fumaça de cigarro. 
O grupo diabete mostrou diferença estatística nos animais que receberam a 
aplicação de BontA em relação os que receberam SF, lúmen (p=0,004), 
diâmetro (p=0,05), razão lúmen/espessura média (p=0,003). Conclusão: a 
toxina botulínica tipo A aumentou a viabilidade do retalho cutâneo dorsal em 
ratos sadios e diabéticos no sétimo pós-operatório. Houve aumento do 
lúmen, diâmetro, razão do lúmen/ espessura média dos retalhos cutâneos 
dos animais diabéticos. 
 
Descritores: retalhos cirúrgicos, complicação pós operatórias, necrose, 
diabete, tobacco, toxina botulínica tipo A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 



Camargo CP. Effect of botulinum toxin type A on cutaneous flap viability in 
diabetic, tobacco-exposed, and healthy rats [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2014.  
 
Background: Botulinum toxin A (BoNTA) might be effective in reducing skin 
flap necrosis. This study investigated BoNTA influence on skin flap viability in 
healthy, tobacco-exposed and diabetic rats. Methods: Ninety male Wistar 
rats (170 a 469 g) were randomly divided into six groups: control+saline 
solution (C1), control+BoNTA (C2), tobacco-exposed+saline solution (T1), 
tobacco-exposed+BoNTA (T2) diabetes+saline solution (D1) and 
diabetes+BoNTA (D2). A dorsal random skin flap (3 × 10 cm) was performed 
on each rat. Total flap and necrosis areas were measured through 
macroscopic evaluation using ImageJ® software. Survival area /total area 
ratio was calculated. After euthanasia skin flap samples were collected for 
stereological assessment. Lumen, diameter, wall thickness, and lumen/wall 
thickness ratio of all arterioles along the panniculus carnosus were 
measured. Results: Survival flap area/total flap area ratio increased in control 
group with BoNTA injection compared with control animals injected with 
saline solution (C2 x C1 groups; 0.9 ± 0.1 vs 0.67 ± 0.15, p= 0.001). A similar 
result was found in the diabetic group injected with BontA when compared 
with the diabetic group injected with saline solution (D2 x D1 groups; 
0.97±0.2 vs 0.61±0.24, p=0.018). We did not observe any difference in skin 
flap viability in the tobacco-exposed groups (T1 x T2 groups; 0.64± 0.21 vs 
0.74±0.24, p=0.871)). Lumen(p=0.004), diameter(p=0.05) and lumen/wall 
thickness ratio (p=0.003) were increased in diabetic BoNTA-treated animals 
compared with diabetic animals injected with saline solution.  This effect was 
not observed in control groups or in the tobacco-exposed groups. 
Conclusion:  BoNTA increased skin flap viability in control and diabetic rats 
on the seventh postoperative day and resulted in increased lumen, diameter, 
and lumen/wall thickness ratio in the diabetic animals. 
 
Descriptors: surgery, necrosis, diabetes mellitus, tobacco, botulinun toxin 
type A, necrosis 
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Retalhos cutâneos são rotineiramente utilizados em cirurgia e 

caracterizam-se por apresentar sistema vascular próprio que permite a 

sobrevivência do tecido sem depender do suprimento vascular do leito 

receptor (de Lima et al., 2007). 

Desde sua primeira descrição em 800 a.C., diversos autores 

aprimoraram técnicas para sua obtenção (Adamson et al., 1988). Porém, 

mesmo com todo conhecimento anatômico e utilização de técnicas atuais, 

ainda verifica-se a ocorrência de complicações inerentes a esse tipo de 

procedimento cirúrgico. Dentre essas complicações, a mais problemática é a 

necrose tecidual, que apresenta incidência variando de 2,5% a 29% 

(Frederick et al., 2013, Lebas et al., 2013). 

A presença de necrose em qualquer retalho cutâneo, dependendo da 

extensão e magnitude, caracteriza insucesso do ato operatório. 

Fatores intrínsecos e extrínsecos podem aumentar o risco de 

complicações. Fatores intrínsecos se caracterizam pela insuficiência do fluxo 

sanguíneo arterial ou da deficiência de drenagem venosa. 

Dentre as causas extrínsecas, o tabagismo e o diabetes destacam-se 

por sua prevalência na população. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se mais de 

um bilhão de tabagistas na população mundial (WHO, 2011). Em nosso 

meio, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), calcula-se que o Brasil apresenta prevalência de tabagismo de 

31,7% (INCA/Ministério da Saúde, 2003). 

A fumaça do cigarro contém vários componentes que alteram a 

função endotelial, provocando edema mitocondrial e vacuolização ultra-

estrutural. A nicotina compromete a vascularização por aumento da síntese 

de catecolaminas e alteração nos níveis de tromboxana e prostaglandinas. 

O processo culmina na diminuição da produção de óxido nitroso, endotelina 

e prostaciclinas, sabidamente vasodilatadores a nível molecular. Ocorre 

também, acúmulo de radicais livres que causam vasoconstrição (Davies et 

al., 1998; da Luz et al., 2003). Todos esses fatores provocam a diminuição 

da circulação local acarretando alteração no processo cicatricial e de 

viabilidade tecidual, levando em última instância à necrose.  

Coon et al. (2013), realizaram estudo coorte sobre incidência de 

complicações pós-operatórias em pacientes fumantes e não fumantes e 

demonstraram incidência três vezes maior de complicações locais, como 

cicatrização inadequada e necrose.  

Diante dessas evidências, várias estratégias foram testadas para 

reduzir o risco de complicações em pacientes tabagistas submetidos à 

cirurgia. A mais simples e eficaz é a abstinência, por pelo menos duas 

semanas antes do procedimento cirúrgico e até uma semana após o mesmo 

(Gill et al., 2013). Entretanto, segundo Manassa et al. (2003), alguns 

pacientes omitem a informação ao médico assistente que continuaram a 

fumar no pré-operatório. De acordo com este estudo, todos os pacientes que 

deveriam se submeter a cirurgia relataram interrupção do hábito de fumar, 
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porém, 85,3% não o fizeram antes da cirurgia e 58,8% fumaram no pós-

operatório imediato.  

Quando a abstinência não é seguida, independentemente da redução 

da quantidade de cigarros, outros métodos podem ser empregados para 

diminuir o risco de complicações, como a utilização de retalhos em dois 

tempos cirúrgicos distintos (Gill et al., 2013). Outra alternativa é a utilização 

de drogas vasodilatadoras, tais como a pentoxifilina, a nitroglicerina, a 

nifedipina, a fenoxibenzamina, que foram utilizadas como estratégias para 

aumentar a viabilidade dos retalhos cutâneos (Aker et al., 1997; Davies et 

al., 1998). 

Sobre o uso de drogas vasodilatadoras, Aker et al. (1997) realizaram 

experimento em ratos com o uso de pentoxifilina (20 mg/Kg por dia, 30 dias 

antes do procedimento) e demostraram aumento de 80% na viabilidade de 

retalhos cutâneos dorsais em ratos.  

Segundo Davies et al. (1998) a fenoxibenzamina (0,56 mg/Kg por dia 

via oral) após a cirurgia aumentava em 5,5% a viabilidade dos retalhos 

cutâneos em ratos, enquanto que o uso de nifedipina (10 mg/Kg de peso via 

oral ao dia) após a cirurgia e o uso da nitroglicerina (uso tópico) após o 

procedimento cirúrgico aumentavam a viabilidade em 4,1% e 8,9%, 

respectivamente.  

Outra causa extrínsica a ser considerada é o diabete melito. Estima-

se que a incidIencia de diabete na população brasileira é de 7,6% 

(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2013). A doença contribui para a 
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disfunção endotelial, levando à inflamação subclínica associada ao aumento 

da resistência periférica à insulina, hiperglicemia e estresse oxidativo, 

resultando em vasoconstrição e diminuição da vascularização na ferida 

cirúrgica. Os possíveis mecanismos que levam à diminuição da irrigação 

sanguínea são a redução da produção de óxido nitroso que ativa a via poliol 

dos açúcares, produzindo “AGEs” (advanced glycation end products). Essa 

classe de substâncias ocasiona vasoconstrição (da Luz et al., 2003). Além 

disso, o diabete diminui as propriedades reológicas do sangue, causando 

agregação plaquetária e diminuição da migração de células epidérmicas 

para a regeneração de feridas (Valentini et al., 2008; Isken et al., 2009). 

Para ilustrar as consequências do diabete na cicatrização das feridas, 

Zahiri et al. (2012) descreveram risco de quase três maior de complicações 

na cicatrização das feridas cirúrgicas em pacientes diabéticos. Como 

medidas preventivas, o controle glicêmico a longo prazo parece ser mais 

eficaz, porém pouco efetivo sobre a população geral. Existem escassos 

relatos na literatura sobre ao uso de substâncias que possam aumentar a 

viabilidade dos retalhos cutâneos em pacientes diabéticos. Um deles é o 

estudo de Frommes et al. (2006) que estudaram o efeito do fator 

angiogênico sobre a viabilidade dos retalhos cutâneos em ratos. 

Diante desses fatos, torna-se necessário a obtenção de modelos 

experimentais que permitam o estudo do efeito da exposição à fumaça do 

cigarro e do diabete melito na viabilidade de retalhos cutâneos. 

Experimentalmente, o tabagismo pode ser mimetizado pela aplicação 

de nicotina intraperitoneal (Mauad et al., 2006) ou por exposição à fumaça 
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de cigarro (Griffith et al., 1985; Rinker et al., 2010). Esse último modelo foi 

adotado como modelo experimental fidedigno e reprodutível de exposição à 

fumaça de cigarro em animal de pequeno porte (Biselli et al., 2011).  

Por sua vez, o diabete experimental pode ser induzido pela ingestão 

de carboidratos, como frutose, injeção intravenosa de aloxana ou de 

estreptozotocina. A primeira opção leva cerca de 90 dias para induzir o 

diabete, com resultados variáveis. Já a aloxana e a estreptozocina levam 

24h para a indução do diabete (Castro et al., 2011).  

No entanto, o uso de aloxana intravascular induz diabete em cerca de 

40% dos animais injetados, enquanto que a aplicação intravenosa de 

estreptozotocina produz diabete em 100% dos animais (Szudelski et al., 

2001; Rees et al., 2005)  

Diversos modelos experimentais de retalhos cutâneos foram 

descritos, destacando-se aqueles localizados na região ventral do animal 

(Fontana et al., 1992; Gemperli et al., 1985; 2013). Estes autores avaliaram 

a viabilidade do retalho cutâneo na região ventral após clampeamento do 

pedículo vascular. Outros autores trabalharam com retalhos bipediculados, 

com o mesmo intuito (Auclair et al.,1989).  

Dentre todos os modelos experimentais de retalhos cutâneos 

descritos na literatura, o de McFarlane et al. (1965), localizado no dorso do 

animal, é um dos mais citados. Originalmente, os autores utilizaram retalho 

da região escapular do rato, cujas dimensões do retalho eram de 4 x 10 cm.  
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Os autores demonstraram que após sete dias de pós-operatório, 

ocorria necrose de 25% a 50% da área total dos retalhos. Desde então, esse 

retalho tem sido considerado padrão para a realização do estudo de necrose 

e viabilidade cutânea (McFarlane et al., 1965). 

Porém, ao realizar essa técnica, não se observou necrose suficiente 

que possibilitasse o estudo de estratégias para aumento da viabilidade 

cutânea. 

Embora o retalho de McFarlane seja referência em várias publicações 

ao longo desses anos, não existe uniformidade nas medidas. Vários estudos 

que utilizam o retalho McFarlane, não seguiram as medidas originais (Bibi et 

al., 1986; Emekli et al., 2004; Barral et al., 2011). Além das dimensões 

serem diferentes, a localização da base dos retalhos também não foi 

constante, alguns o descrevem com base cranial, isto é, ao nível das 

escápulas, enquanto outros, a partir do segmento caudal do animal (Sowa et 

al., 1999; Sarifakioglu et al., 2004; Serdaroglu et al., 2005; Tosun et al., 

2005; Bobek et al., 2005; Kargi et al., 2005; Hart et al., 2006). 

Baseado nesses fatos, realizou-se estudo piloto no Laboratótio de 

Investigação Médica (LIM02) da FMUSP, com modificação do desenho do 

retalho, com dimensões de 3 x 10 cm. Como resultados à esta modificação 

obteve-se necrose em 37,8% da área do retalho, sete dias após 

procedimento inicial, enquanto que ao se realizar o retalho original de 

McFarlane, obteve-se apenas 3% de necrose do retalho (Camargo et al., 

2014). 
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Diversos trabalhos foram publicados, utilizando métodos para 

aumentar a viabilidade dos retalhos cutâneos, destacando-se o emprego de 

fármacos antioxidantes (Bekerecioglu et al., 1998), vasodilatadores (Davies 

et al., 1998) e bloqueadores de cálcio (Aker et al., 1997), bem como de 

fatores físicos, tais como o laser (Reichener et al., 2003) e raios 

infravermelho (Schramm et al., 2003). 

Mais recentemente, alguns autores demostraram que a injeção de 

toxina botulínica tipo A poderia reduzir o risco de necrose de retalho cutâneo 

(Kim TK et al., 2009; Kim YS et al., 2009; Schweizer et al., 2013)  

Sabe-se que a toxina botulínica tipo A age na placa da junção 

neuromuscular, levando ao relaxamento da musculatura estriada (Morris et 

al., 2002). Oh et al. (2008) cogitaram a hipótese de que ocorra relaxamento 

na musculatura lisa na camada média das artérias, levando à vasodilatação.  

A toxina botulínica é produzida pela bactéria anaeróbia “Clostridium 

botulinii. Apresenta oito sorotipos (A,B.C1,C2,D,E,F,G) de acordo com suas 

características antigênicas. Os tipos A e B são os únicos sorotipos com 

aplicação clínica, sendo o tipo A o mais empregado. 

A toxina botulínica tipo A é composta por complexa estrutura (C6760 

H10447 N1743 O2010 S32) , com peso molecular de 150 kDa. Esse polipeptídeo 

apresenta duas cadeias: pesada (100 kDa) e a leve (50 kDa), unidas por 

ligação bissulfidica, que será rompida para a ativação dessa neurotoxina. 

Essa toxina, ao ser injetada na musculatura, age na terminação 

nervosa do neurônio pré-sináptico da placa de junção neuromuscular. Ao 
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atingir essa terminação a cadeia leve da molécula separa-se da cadeia 

pesada e penetra nas vesículas transportadoras de acetilcolina, bloqueando 

a liberação da mesma por agir no sistema proteico de transporte exógeno, 

Snap-25 (Synaptosomal associated protein-25).  

Esse bloqueio é progressivo e temporário. Seu efeito ocorre a partir 

segundo até o décimo quinto dia da sua aplicação, com duração cerca de 90 

dias. A partir desse período, há o retorno progressivo da ação muscular 

devido ao processo de regeneração da terminação nervosa na placa da 

junção neuromuscular (Sposito, 2004).  

Dentre as novas possibilidades de uso desta substância, destaca-se a 

sua aplicação sobre a musculatura lisa de vasos (Kim TK et al., 2009), 

levando à vasodilatação. Três estudos experimentais avaliaram esta 

propriedade da toxina botulínica tipo A (BontA) em retalhos cutâneos, 

demonstrando melhora da viabilidade dos mesmos (Kim TK et al., 2009; Kim 

YS et al., 2009; Schweizer et al., 2013)  

No entanto, até o presente momento, não se evidenciou estudos que 

avaliassem a influência da toxina botulínica na viabilidade de retalhos 

cutâneos em animais expostos à fumaça de cigarro ou diabéticos. 

Assim, este trabalho de propõe a estudar o efeito da toxina botulínica 

tipo A na viabilidade do retalho cutâneo dorsal em ratos em três situações 

distintas: expostos à fumaça de cigarro, diabéticos e grupo controle (sadios). 
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O objetivo desse estudo foi comparar o efeito da injeção de toxina 

botulínica tipo A versus a injeção de solução fisiológica 0,9% na viabilidade 

do retalho cutâneo dorsal de ratos sadios, ratos expostos à fumaça de 

cigarro e de ratos diabéticos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Comitê de Ética  

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob número 

110/2011. (Apêndice 1) 

 

3.2 Animais 

Foram utilizados 90 ratos machos da espécie Wistar, com peso entre 

170 a 469 g (média 282,56 g) e idade de quatro meses, submetidos a 

procedimento cirúrgico de obtenção de retalho cutâneo dorsal (RCD), no 

Laboratório de Cirurgia Plástica e Microcirurgia - Departamento de Cirurgia - 

LIM04 - da FMUSP.  

Os ratos foram alojados em quarto ventilado, com umidade, 

temperatura e luz controladas, com ciclo dia/noite, água e comida ad libitum 

Antes e após qualquer procedimento, os animais receberam 2 gotas de 

paracetamol diluídas em 100 ml de água. 

Os mesmos foram divididos em seis grupos de animais: saudáveis 

com aplicação de solução fisiológica (SF) (C1), saudáveis com aplicação de 

Toxina botulínica tipo A (BontA) (C2), expostos à fumaça de cigarro com 

aplicação de SF (T1), expostos à fumaça de cigarro com aplicação de BontA 

(T2), diabéticos com aplicação de SF (D1) e diabéticos com aplicação de 

BontA (D2). Figura 1 
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Foi utilizada a toxina botulínica tipo A 1 de 900 kDa. 

 

 
 

Figura 1 -  Organograma de divisão de grupos de animais. C corresponde 
ao grupo controle, T ao grupo exposto à fumaça de cigarro, D ao 
grupo de diabetes. A subdivisão 1 corresponde à aplicação de 
soro fisiológico e 2 à aplicação de toxina botulínica tipo A 
 

O grupo exposto à fumaça de cigarro permaneceu 42 dias no biotério 

e foi submetido à exposição de fumaça de cigarro por 28 dias ininterruptos. 

O grupo diabete recebeu injeção de estreptozotocina aos dois meses de 

idade e, após oito semanas, submetidos aos procedimentos descritos na 

seção correspondente.  

Na Figura 2 pode-se observar o cronograma do experimento em cada 

um dos grupos de animais. 

                                                 
1 Botox®-Allergan, Irvine.Ca 
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Grupo Controle 

0-------------------56 dias------------------------------------|--7dias-----|--7 dias---------| 

                                                                 
Injeção*     cirurgia      eutanásia 

Grupo expostos à fumaça de cigarro 

0---------42dias------------------|-----14dias---------------|--7dias-----|--7 dias---------| 

          
                                        Exposição #                    Injeção*          cirurgia      eutanásia 

 

Grupo Diabete 

0-------------------56 dias------------------------------------|--7dias-----|--7 dias---------| 

 

Figura 2 -  Cronograma dos grupos de animais controle, expostos à fumaça 
de cigarro e diabéticos. (#) indica o início da exposição à fumaça 
de cigarro, (*) indica aplicação de toxina botulínica tipo A ou soro 
fisiológico dependendo do subgrupo a qual o animal foi alocado 

 

 

Indução do diabete                                                    Injeção*            cirurgia          eutanásia 
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3.3 Modelo de Exposição à Fumaça de Cigarro em Ratos 

Utilizou-se modelo descrito por Biselli no qual os ratos expostos à 

fumaça de cigarro foram inicialmente mantidos no biotério por período de 42 

dias. Após esse período, expôs-se os animais à inalação da fumaça de 

cigarro por 28 dias.  

Os animais foram mantidos na caixa de exposição, durante 30 

minutos de segunda à sexta-feira e por 60 minutos aos sábados e domingos. 

A exposição foi realizada em uma caixa de plástico transparente de 40 x 27 

cm na base e altura de 26 cm.  

O interior da caixa foi dividido ao meio por duas telas perpendiculares 

de metal para a manutenção de dois ratos por célula, totalizando oito 

animais expostos ao mesmo tempo. A caixa foi colocada dentro de capela 

de exaustão, com intuito de aspirar a fumaça do cigarro. 

Na face lateral da caixa, foram confeccionados dois orifícios, um para 

entrada da mistura de fumaça do cigarro e ar sintético, outra apenas para 

entrada de ar sintético. A cada exposição, os animais foram rodiziados para 

que todos recebessem a mesma concentração de fumaça de cigarro ao 

longo de todo o experimento. 

O fluxo na entrada de ar sintético foi controlado por um fluxômetro 

conectado a um torpedo de ar sintético comprimido e mantido em 1,5-2 

l/min. A segunda entrada da caixa recebia uma mistura de ar sintético e 

fumaça de cigarro, aspirada por um sistema de Venturi conectado a cigarro 

aceso. O fluxo laminar de ar sintético, passando por uma região de menor 
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diâmetro foi acelerado, com consequente redução da pressão neste ponto 

(efeito Venturi), permitindo a aspiração da fumaça do cigarro. 

A redução na pressão que ocorre no ponto de redução do diâmetro 

do tubo é dependente do fluxo de ar mantido. Deste modo, com o controle 

do fluxo de ar sintético na segunda entrada, a quantidade de fumaça de 

cigarro que foi aspirada para a tubulação e enviada para o interior da caixa 

foi igualmente supervisionada. Isto permitiu regular a concentração de 

monóxido de carbono (CO) mantida na caixa, medida por um sensor de  

CO 2 * no valor de 300-350 ppm (partículas por milhão). 

Determinou-se que o fluxo fixo de ar sintético na segunda entrada 

seria de aproximadamente em 1,5 l/min, devido à concentração de CO que 

variava entre 300 e 350 ppm. Os cigarros utilizados foram da marca 

Derby®**, contendo 0,8 mg de nicotina, 10 mg de alcatrão e 10 mg de 

monóxido de carbono por cigarro. A cada exposição, cerca de 10-12 cigarros 

foram consumidos durante 30 minutos. (Figura 3) 

 

 

                                                 
2* Toxi/Oxy Pro, Biosystems, Connecticut, EUA 

** Derby® - maço vermelho Souza Cruz 



Material e Métodos  
  
 

18

 

Figura 3 -  Câmara de exposição à fumaça de cigarro. Em destaque 
Sistema Venturi que produz pressão negativa para a queima do 
cigarro 

 

 

Após o período total de exposição à fumaça de cigarro, sete dias 

antes do ato operatório, esses animais receberam injeção de toxina 

botulínica tipo A ou soro fisiológico de acordo com o subgrupo alocado. A 

exposição à fumaça de cigarro continuou até o dia da eutanásia. 

 

3.4 Análise de carboxi-hemoglobina 

Para a validação do método de exposição à fumaça de cigarro, os 

níveis de carboxi-hemoglobina foram aferidos em 10 animais. A carboxi-

hemoglobina foi dosada em animais submetidos ao mesmo protocolo: 30 

minutos de exposição na caixa, mantendo-se concentrações de CO2 entre 

300 e 350 ppm. Após exposição única de 30 minutos, foi injetado 
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pentobarbital (30 mg/Kg de peso) na cavidade peritoneal. A seguir, coletou-

se sangue da aorta do animal. As amostras foram encaminhadas para 

aferição de carboxi-hemoglobina no aparelho RadiometerL800® 3 . 

 

3.5 Modelo Diabete melito em rato  

Para a indução de diabete melito em ratos adotou-se a injeção 

intravenosa, veia peniana, de estreptozitocina 1%4, na dose de 55 mg/Kg, 

diluída em PBS, pH = 4. 

Os ratos se alimentaram normalmente no dia da aplicação e no dia 

seguinte. Sob anestesia inalatória, foi colhido sangue, pela veia da cauda, 

para medição de glicemia 5 antes da aplicação de estreptozotocina e um dia 

após. Após 24h da injeção de estreptozotocina, realizou-se nova coleta de 

sangue, sob anestesia. Os animais que apresentaram glicemia maior do que 

200 mg/dl, foram considerados diabéticos. Os mesmos foram mantidos no 

biotério por período de oito semanas.  

 

                                                 
3  Radiometer Medical Aps, Bronshoj- Dinamarca 
4  Streptozotocin mixed anomers 031M1287V. Sigma Chemical, St.Louis, MO. 
5  One touch Johnson & Johnson® 



Material e Métodos  
  
 

20

3.6 Preparo do animal 

3.6.1 Indução e anestesia 

Os ratos foram anestesiados em três situações. No dia da aplicação 

de toxina botulínica tipo A ou solução fisiológica, no dia do procedimento 

cirúrgico e no 7º dia de pós-operatório, quando foi realizada a avaliação dos 

resultados e a eutanásia dos mesmos.  

No grupo diabetes, os animais foram submetidos a duas outras 

sessões de anestesia, uma para injeção da estreptozotocina e outra para 

coleta de sangue da cauda para aferição da glicemia e confirmação do 

estado diabético. 

A anestesia foi do tipo inalatória, utilizando isofluorano a 20%, com 

fluxo de 150-200 ml/min para a indução anestésica. Os animais foram 

colocados em uma caixa de plástico com dimensões de 12x8x10 cm e 

orifício pelo qual foi introduzida a mistura de ar e isofluorano. 

Após a indução anestésica, o seguimento cefálico do animal foi 

posicionado em sistema de funil ajustado em tubo com a mistura de ar e 

isoflurano com fluxo de 100-150 ml/min para manutenção do estado de 

anestesia. O fluxo foi controlado de acordo com os sinais vitais dos animais 

e/ou de dor do animal anestesiado. 

 

3.6.2 Desenho do retalho 

Sob anestesia, realizou-se tricotomia no dorso dos animais. 
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A partir da linha mediana do rato, entre as escápulas, demarcou-se a 

1,5 cm de cada lado o limite lateral e cranial do retalho, considerada a base 

do retalho, totalizando 3 cm. Foram traçadas duas linhas paralelas com 

extensão de 10 cm, no sentido caudal do rato. A partir desse ponto marcou-

se o limite inferior ou caudal da linha de incisão completando o desenho do 

retalho. (Figura 4) 

 

 

Figura 4 -  Retalho dorsal (RCD) em rato. Base ao nível das escápulas do 
animal de 3 cm e extensão de 10 cm 

 

3.6.3 Demarcação dos pontos de aplicação de Solução 

Fisiológica 0,9% ou toxina botulínica tipo A 

A partir dos limites de extensão previamente descritos do RCD, 

iniciou-se a demarcação dos pontos de cada sítio de aplicação. A 0,5 cm de 

distância dos limites laterais do retalho, os pontos de aplicação foram 

demarcados a cada centímetro, perfazendo 10 pontos de aplicação ao longo 

de toda a extensão do RCD por fileira, em duas fileiras. 

Realizou-se antissepsia do dorso do animal com solução de 

clorexidina 0,5%, seguida de pinçamento da pele e aplicação de 0,02 ml de 

3X10cm
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solução fisiológica a 0,9% ou toxina botulínica tipo A em cada ponto, com    

1 cm de espaçamento entre si, utilizando-se seringa de insulina*6. Foram 

administrados, no caso dos animais sorteados para recebimento de BontA, 

20u dessa substância distribuídos em 20 pontos previamente demarcados. 

No grupo sorteado para aplicação de soro fisiológico, foi injetado volume 

total de 0,4 ml, distribuídos em 20 pontos. Essa aplicação foi feita sete dias 

antes da realização do RCD. 

 

3.6.4 Retalho Cutâneo Dorsal (RCD) 

Sob anestesia inalatória, o rato foi posicionado em decúbito ventral. O 

animal foi mantido nessa posição por meio de elásticos, acoplados acima 

das articulações em suporte de madeira específico para esse fim. A 

antissepsia foi realizada com clorexedina 0,5% antes do início do ato 

operatório.  

Incisou-se com bisturi manual n°15 a pele e panículo carnoso até a 

musculatura dorsal do animal nas linhas demarcadas. A partir da região 

caudal, dissecou-se por esse plano até a base, localizada ao nível das 

escápulas. 

Após a elevação e reposicionamento do retalho, foi realizada sutura 

das bordas através de pontos separados, utilizando fio de náilon 

monofilamentar 4-0, com intervalos de 1 cm entre eles. 

                                                 
6 Terumo® Japan 
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Ainda sob efeito da anestesia os animais receberam colar Elizabetano 

de filme de raio-X (2 cm de largura por 10 cm de comprimento) . 

 

3.7 Avaliação de peso e glicemia 

Todos os animais tiveram o peso e a glicemia mensurados no dia da 

aplicação da toxina botulínica tipo A ou do soro fisiológico e no dia da 

avaliação final e eutanásia. 

O grupo diabete foi submetido a outra sessão de mensuração, 24h 

após a aplicação da estreptozotocina. 

 

3.8 Eutanásia dos animais 

Após sete dias da cirurgia, os animais sofreram eutanásia por injeção 

intraperitoneal de pentobarbital (50 mg/Kg de peso). Decorridos 10 minutos, 

a cavidade abdominal foi aberta e a aorta seccionada. 

Após a eutanásia, os animais receberam as medidas necessárias 

para seu descarte conforme a Cartilha de Orientação de Descarte de 

Resíduo no Sistema FMUSP-HC, que segue a Resolução número 306, de 7 

de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, número 

358, de 29 de abril de 2005. 



Material e Métodos  
  
 

24

3.9 Análise Macroscópica de Viabilidade do RCD 

No 7o dia pós-operatório, logo após a eutanásia, os animais foram 

posicionados da mesma forma como no ato cirúrgico, em suporte de 

madeira. Uma régua calibrada em centímetros foi posicionada ao longo da 

extensão do retalho e foram obtidas imagens fotográficas com câmara 

fotográfica*7. Essas imagens foram digitalizadas e transferidas para o disco 

rígido do computador, utilizando-se o programa de imagem Image J ®*8. 

Todas as imagens foram calibradas, segundo medida de 60 mm definidas 

pela régua posicionada ao longo de retalho. A partir dessa calibração, foram 

colhidas as medidas de área em mm2, do retalho total, da área de epiteliólise 

e da área viável, quando presentes. Essas medidas foram transferidas para 

o programa Excel® *9, para cálculo da razão da área viável/ área total. 

Tecido viável se caracterizou por aspecto rosa, temperatura igual ou 

maior que o corpo do animal e elástico ao toque e à manipulação. Já o 

tecido necrótico se caracterizou por coloração marron a preta, temperatura 

fria e inelástico à manipulação 

 

3.10 Coleta de Amostras para Análise Histopatológica 

Após a análise macroscópica da viabilidade do retalho, foi realizada 

exérese de todo o retalho com margem de 1,0 cm de cada lado, como 

moldura. As amostras compreendiam pele, panículo carnoso. Esse material 

                                                 
7 Olympus Stylus® foco 3,5-5mm, Japan 
8 National Institue of Helth. gov 
9 Windows 7®, 2007. 
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foi colocado em retângulo de papel filtro (7x15 cm) e fixado por meio de 

agulhas, para manter sua forma, sem que as amostras se dobrassem. Após 

três dias, duas amostras desse retalho foram retirados com uso de lâmina 

de bisturi n° 20 sobre suporte de parafina. 

A largura das amostras foi de 0,4 a 0,5 cm e a extensão variou de 

acordo com a extensão de necrose desses retalhos, tomando-se o cuidado 

de colher pelo menos 1 cm de tecido viável a partir dos limites da necrose do 

retalho cutâneo, configurando extensão que variou de 3 a 5 cm. O parâmetro 

de escolha de coleta dessas amostras foi a partir da linha média da parte 

caudal do retalho, como demonstra a figura 5. Para facilitar seu 

processamento, essa amostra foi dividida em duas metades. 

Todas as amostras foram registradas e receberam número para se 

evitar a identificação pelo avaliador.  

 

 

Figura 5 -  Demarcação da amostra retirada do retalho para análise 
histológica 
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A amostras foram fixadas em solução tamponada de formaldeído a 

4% e enviadas para processamento e análise com coloração de hematoxilia-

eosina (HE). 

 

3.10.1 Análise microscópica do retalho 

Análise Histológica Tridimensional - Estereologia 

Cada amostra corada por HE foi estudada por método de 

estereologia. Foram analisadas todas as arteríolas ao longo das lâminas, 

contidas no panículo carnosum, acima da camada muscular do dorso do 

animal. 

A imagem digital foi obtida por sistema de microscópio Nikkon eclipse 

e600® acoplada a camera de vídeo*10 e conectada ao computador. 

Foram obtidas imagens de alta resolução por meio do programa ACT-

2U®11. As imagens foram transferidas para o programa ImageJ Pro® 6.012. 

A avaliação microscópica foi realizada sob aumento de 40X. Cada estrutura 

arteriolar foi submetida à medição de diâmetro e espessura das paredes 

diametralmente opostas das arteríolas, originado dois valores.  

Para a aferição do diâmetro, por meio do programa Image J®13, foi 

traçada uma reta no maior eixo da arteríola. A seguir foi escolhido o ponto 

mais distante da parede arteriolar em relação a essa linha. A partir dessa 

                                                 
10 NikonDXM 1200f ® (Nikon, Tokyo, Japan) 
11 Nikon Corporation 
12 National Institute of Health (NIH) 
13 National Institue of Health (NIH) 
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demarcação, traçou-se linha perpendicular que tangenciou a parede externa 

da arteríola.  

A espessura foi medida por linha perpendicular à parede arteriolar, 

compreendendo o limite externo do vaso até a parede interna do mesmo. O 

mesmo procedimento foi realizado na parede contra-lateral da demarcação 

do diâmetro. (Figura 6) 

 

 

Figura 6 -  Fotomicrografias demonstrando corte oblíquio de uma arteríola 
do plexo vascular profundo da pele do rato. A) a linha tracejada 
foi traçada na direção do maior eixo do perfil do vaso; 
perpendicularmente a ela, a linha branca define o maior diâmetro 
externo possível da arteríola no corte. B) Duas medidas da 
espessura da parede foram obtidas sobre a linha que definiu o 
diâmetro; da superfície endotelial à adventícia 
Barra de aumento = 100 µm 
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A partir dessa medidas, através do programa Excel®14 foram 

calculadas as seguintes medidas : 

-  Lúmen - subtração do diâmetro e espessura total da parede 

arteriolar, 

-  Espessura média- média dos dois traçados da espessura da 

parede arteriolar, 

-  Razão lúmen sobre espessura total- média do lúmen dividido pela 

espessura média da parede arteriolar. 

 

3.11 Análise estatística 

Cálculo amostral 

Utilizando dados de estudos com modelo experimental semelhante ao 

empregado neste projeto, observou-se área de viabilidade 70% maior no 

grupo intervenção (toxina botulínica tipo A), em relação ao grupo que 

recebeu aplicação de soro fisiológico 0.9% no rato “sadio“, exposto à fumaça 

de cigarro e diabético. 

Adotando-se “p” de alfa de 0,05% e beta de 80%, calculou-se número 

de amostra de 13 a 15 animais por grupo. Considerando a possibilidade de 

cerca de 15 a 20% de perda da amostra, optou-se por incluir 15 animais por 

grupo. 

                                                 
14 Windows 7®. 2007. 
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Avaliou-se a normalidade da distribuição dos resultados área total, 

área viável, área de epiteliólise e razão da área viável/área total nos seis 

grupos de animais através do teste de Kolmogórov-Smírnov. A seguir, 

aplicou-se a análise de Variância controlada pelo teste de Levene para 

verificar possíveis diferenças entre os seis grupos estudados, comparando-

os concomitantemente. Quando houve diferença, os grupos foram 

comparados entre si pelo teste de Mann-Whitney. 

Em relação às variáveis microscópicas, foi utilizado o teste de 

Kolmogórov-Smírnov. Em seguida aquelas medidas obtidas nos distintos 

grupos foram comparadas empregando-se teste ANOVA e análise post hoc 

pelo teste de Tukey. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  RESULTADOS 
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4.1 Análise geral 

 

Não houve diferença entre peso e glicemia dos animais dos grupos 

controle (C1 e C2) e expostos à fumaça de cigarro (T1 e T2), Apêndice 2, 3, 

4, 5. 

No grupo diabete houve diferença de glicemia e peso ao longo do 

estudo, Apêndice 6 e 7. 

Houve o descarte de quarto animais: um animal do grupo C1, um 

animal do grupo C2 por diarréia. Um do grupo D1 e um do grupo D2 por 

descompensacão diabética. 
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4.2 Análise da viabilidade dos retalhos cutâneos dorsais 

 

4.2.1 Área dos Retalhos Cutâneos Dorsais 

Foram mensuradas as seguintes áreas: total, viável e a partir desses 

dados calculada a razão área viável/ área total de cada animal do 

experimento.  

De acordo com teste de Kolmogorov-Smirnov não foi constatada 

distribuição normal dos dados, a seguir foi realizam teste de Levene para 

avaliar a homogeneidade da variância. O teste realizado foi teste de Mann-

Whitney para cada grupo (controle, expostos à fumaça de cigarro e 

diabéticos) de acordo com a substância aplicada (soro fisiológico ou toxina 

botulínica tipo A). 
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4.2.2 Área total 

Esse estudo demonstrou que em relação a área total dos RCD de 

todos os grupos, houve diferença estatística significativa entre o grupo 

controle (sadios) e diabéticos (p= 0,014). Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Comparação entre os grupos em relação à área total  
 

GRUPO N MÉDIA DP EP 
IC95%  
LIMITE 

INFERIOR 

IC95% 
LIMITE 

SUPERIOR

C1* 14 2774,92 293,83 78,53 2605,27 2944,56 

C2 14 2621,79 378,97 101,28 2402,98 2840,59 

T1 15 2957,03 749,01 193,39 2542,24 2840,60 

T2 15 2682,33 691,93 178,66 2299,15 3371,82 

D1 14 2501,06 368,13 98,39 2288,51 3065,51 

D2* 14 2286,13 387,23 103,49 2062,55 2713,61 

*p=0,014 
DP desvio padrão 
EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
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4.2.3 Área Viável 

Em relação a área viável, observou-se diferença estatística entre os 

seguintes grupos: 

- sadios, C1 e C2 (1849,43 ± 410,40 versus 2358,23 ± 266,11, 

p=0,001, respectivamente).  

- diabéticos, D1 e D2 (1754,66 ± 626,47 versus 2229,18 ± 94,90, 

p<0,016, respectivamente). 

Não se observou diferença entre os grupos expostos à fumaça de 

cigarro. Tabela 2. Figura 7 

 

Tabela 2 - Comparação entre os grupos em relação à área viável 
 

GRUPO N MÉDIA DP EP 
IC95% 
LIMITE 

INFERIOR 

IC95% 
LIMITE 

SUPERIOR

C1 14 1849,43 410,40 109,68 688,54 1162,45 

C2 14 2358,23 266,11 71,12 109,92 417,21 

T1 15 1836,37 664,23 171,50 752,83 1488,50 

T2 15 2001,79 530,43 139,96 386,80 974,28 

D1 14 1754,66 626,47 167,43 384,69 1108,12 

D2 14 2229,18 94,60 25,28 2,33 111,57 

C1 vs C2 – p=0,001 
T1 vs T2- p=0,522 
D1 vs D2 - p<0,016  
DP desvio padrão 
EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
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4.2.4 Razão área de viável /área total 

Foi realizado o cálculo da razão entre a área de viável/área total do 

RCD e observou-se diferença entre os grupos: 

-  sadios C1 e C2; 0,67± 0,15 versus 0,90 ± 0,10, p= 0,001, 

respectivamente. 

-  diabéticos D1 e D2; 0,61 ±0,24 versus 0,97 ± 0,05, p=0,018, 

respectivamente. 

Os grupos expostos à fumaça de cigarro não apresentaram diferença 

estatítstica. Tabela 3. Figura 7. 
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Tabela 3 -  Comparação entre os grupos em relação à e razão área 
viável/área total 

 

GRUPO N MÉDIA DP EP 
IC95% 
LIMITE 

INFERIOR 

IC95% 
LIMITE 

SUPERIOR 

C1 14 0,67 0,15 0,04 0,25 0,42 

C2 14 0,90 0,10 0,03 0,04 0,15 

T1 15 0,64 0,17 0,04 0,27 0,46 

T2 15 0,74 0,21 0,05 0,14 0,37 

D1 14 0,61 0,24 0,06 0,15 0,43 

D2 14 0,97 0,05 0,01 0 0,06 

C1 vs C2=-p=0,001 
T1 vs T2-p=0,871 
D1 vs D2-p= 0,018 
DP desvio padrão 
 EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
 
 

 

 

Figura 7 -  Foto superior demostrando os retalhos cutâneos dorsais 
referentes aos grupos: controle com aplicação de SF (C1), 
controle com BontA (C2), expostos à fumaça de cigarro com 
aplicação de SF (T1) e BontA (T2) e diabéticos com aplicação de 
SF (D1) e BontA (D2) 

C1 C2 T1 T2 D2D1 
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4.3 Análise histológica 

Foram analisadas 1565 arteríolas ao longo da camada muscular do 

panículo carnoso dos animais do experimento. Tabela 4. 

 

Tabela 4 -  Número de artérias estudadas de acordo com cada grupo do 
estudo 

 

GRUPO N ARTERIOLAS 

C1 14 168 

C2 14 246 

T1 15 238 

T2 15 405 

D1 14 228 

D2 14 280 

TOTAL 86 1565 

 
 

Foram mensurados os seguintes parâmetros de cada arteríola: 

diâmetro, espessura da parede da arteríola e calculado o lúmen e a 

espessura média da parede das arteríolas. 
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4.3.1 Diâmetro das arteríolas 

Em relação ao diâmetro, observou-se diferença estatisticamente 

significante apenas entre os grupos D1 e D2 (p=0,05). Tabela 5. Anexo A. 

Figura 8. 

 

Tabela 5 -  Comparação entre grupos em relação ao diâmetro das 
arteríolas, Teste de Tukey 

 

GRUPO 
SF 

GRUPO 
BontA 

DIFERENÇA 
MÉDIA 

EP 
IC95% 
LIMITE 

INFERIOR 

IC95% 
LIMITE 

SUPERIOR 

C1 C2 -0,03365 0,01617 -0,0798 0,0125 

T1 T2 0,01938 0,0143 -0,0214 0,0602 

D1 D2 -0,04621(*) 0,01604 -0,092 -0,0005 

C1vs C2 p=0,298 
T1 vs T2 p=0,754 
D1 vs D2 p= 0,05  
(*) exponencial 
EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
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4.3.2 Lúmen das arteríolas 

Observou-se diferença estatística no lúmen entre os grupos D1 e D2 

(p= 0,004). Tabela 6. Anexo B. Figura 8 

 

Tabela 6 -  Comparação entre grupos em relação ao lumen das 
arteríolas,Teste de Tukey 

 

GRUPO 
SF 

GRUPO 
BontA 

DIFERENÇA 
MÉDIA 

EP 
IC95% 
LIMITE 

INFERIOR 

IC95% 
LIMITE 

SUPERIOR 

C1 C2 -0,04339 0,02358 -0,1106 0,0239 

T1 T2 0,02796 0,02085 -0,0315 0,0874 

D1 D2 -,08496(*) 0,02339 -0,1517 -0,0182 

C1vs C2 p=0,44 
T1 vs T2 p=0,762 
D1 vs D2 p= 0,004  
(*) exponencial 
EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
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4.3.3 Espessura média das paredes das arteríolas 

Não houve diferença entre grupos em relação a espessura média das 

paredes das arteríolas. Tabela 7. Anexo C. 

 

Tabela 7 -  Comparação entre grupos em relação a espessura média das 
arteríolas,Teste de Tukey 

 

GRUPO 
SF 

GRUPO 
BontA 

DIFERENÇA 
MÉDIA 

EP 
IC95%  
LIMITE 

INFERIOR 

IC95%  
LIMITE 

SUPERIOR 

C1 C2 -0,00644 0,01323 -0,0442 0,0313 

T1 T2 0,00367 0,0117 -0,0297 0,037 

D1 D2 0,02138 0,01312 -0,016 0,0588 

C1vs C2 p=0,997 
T1 vs T2 p=1 
D1 vs D2 p= 0,579  
EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
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4.3.4 Razão lúmen/espessura média das arteríola 

Houve diferença estatistica entre os drupos D1 e D2 (p= 0,003). 

Tabela 8. Anexo D. 

 

Tabela 8 -  Comparação entre grupos em relação a razão lúmen/espessura 
média das arteríolas,Teste de Tukey 

 

GRUPO 
SF 

GRUPO 
BontA 

DIFERENÇA 
MÉDIA 

EP 
IC95% 
LIMITE 

INFERIOR 

IC95% 
LIMITE 

SUPERIOR 

C1 C2 -0,00974 0,01053 -0,0398 0,0203 

T1 T2 0,00858 0,00931 -0,018 0,0351 

D1 D2 -,03876(*) 0,01045 -0,0686 -0,009 

C1vs C2 p=0,94 
T1 vs T2 p=0,941 
D1 vs D2 p= 0,003 
(*) exponencial 
EP erro padrão 
IC 95%- intervalo de confiança 95% 
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Figura 8 -  Fotomicrografias demonstrando corte oblíquio de uma arteríola do 
plexo vascular profundo da pele do rato. A linha tracejada foi traçada 
na direção do maior eixo do perfil do vaso; perpendicularmente a ela, a 
linha branca define o maior diâmetro externo possível da arteríola no 
corte. C1 – arteríola do grupo controle injetado SF.C2- arteríola do 
grupo controle injetado BontA.D1- arteríola do grupo diabete injetado 
SF. D2-. arteríola do grupo controle injetado BontA. Aumento de 40X 
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4.4 Níveis de Carboxi-hemoglobina 

Após exposição única de 30 minutos em 10 ratos, obtiveram-se os 

valores da Tabela 9.  

 

Tabela 9 -  Aferição da concentração de carboxi-hemoglobina (%) em 
animais expostos à fumaça de cigarro por 30 minutos 

 

ANIMAL CarboxiHb 

1 10,90% 

2 15,10% 

3 14,10% 

4 13,80% 

5 19,50% 

6 14,00% 

7 21,80% 

8 7,90% 

9 11,90% 

10 12,70% 

média 14,17% 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  DISCUSSÃO 
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Retalhos cutâneos são utilizados tanto para fins estéticos como 

reconstrutivos. Embora a técnica cirúrgica tenha sido aprimorada, 

complicações podem ocorrer, como deiscência, infecção e necrose. A 

incidência de necrose do retalho cutâneo pode variar de 2,5 a 29% 

(Frederick et al., 2013; Lebas et al., 2013). Dependendo da extensão da 

necrose são necessários novos procedimentos cirúrgicos para sua 

resolução, acarretando aumento da morbidade, do tempo de internação e 

dos custos. 

A sobrevida desses retalhos depende do aporte sanguíneo. Assim, 

doenças que diminuem a vascularização dos tecidos aumentam o risco de 

necrose.  

O diabete e tabagismo são exemplos desse cenário. Em relação ao 

diabete, embora seja possível controlar as taxas de glicemia, essa doença 

ocasiona diminuição da função endotelial e vascularização de tecidos. 

Corroborando a esse fato, a ocorrência concomitante de trauma ou infecção 

no local dificultam a vascularização e reparação do local acometido 

(Valentini et al., 2008; Coon et al., 2013). 

Zahiri et al. (2012) analisaram diversas comorbidades em 106 

pacientes portadores de deiscência de toracotomia por cirurgia 

cardiovascular. Os autores observaram se diabete, hipertensão e 

insuficiência renal aumentavam o risco de necrose após utilização de retalho 
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miocutâneo para a reparação de deiscência de toracotomia. Aqueles 

diabéticos, 32% da amostra, apresentaram 2,6 vezes maior frequência 

necrose do retalho miocutâneo na reparação de deiscência de toracotomia 

em relação a pacientes sem aquela doença.  

Outro fator de risco para necrose do retalho cutâneo a ser 

considerado é o tabagismo. Embora a interrupção do hábito de fumar duas 

semanas antes do procedimento cirúrgico e uma semana após o mesmo 

seja a melhor conduta, em algumas situações não é factível realizá-la (Gill et 

al., 2013). Coon et al. (2013) estudaram 415 pacientes tabagistas 

submetidos à retalho cutâneo e miocutâneo. Deles, 54 assumiram a 

condição de tabagismo ativo e 15 relataram interrupção desse hábito por 

mais de seis meses antes da intervenção cirúrgica. Ao se analisar a 

concentração de cotinina urinária, um dos metabólitos da nicotina, observou-

se que 21,7% dos indivíduos que relataram interrupção do tabagismo 

apresentavam cotinina na urina, contradizendo informação fornecida ao 

médico assistente. Nesse estudo, a incidência de necrose em retalhos 

cutâneos nos pacientes fumantes foi de 23,5% e, nos não fumantes, 7,7%.  

Diante dessas informações, justifica-se a necessidade de estratégias 

que aumentem a viabilidade de retalhos em grupos de risco para necrose. 

Neste sentido, é útil o modelo experimental para avaliação destas novas 

estratégias.  

Em 1965, McFarlane et al. desenvolveram modelo experimental de 

necrose de retalho cutâneo em ratos que se tornou o padrão-ouro. Segundo 



Discussão  
  
 

47

esses autores, o retalho com dimensões de 4 x 10 cm, com base cranial, 

ocasionava necrose de 25 a 50% da área total do retalho.  

Verificou-se que diversos estudos que citavam como referência esse 

modelo experimental não utilizavam na realidade as dimensões 

originalmente estabelecidas, isto é, 4 x 10 cm (Apêndice 13). 

Além das dimensões não corresponderem ao retalho descrito por 

McFarlane et al., a localização da base do retalho também variou naqueles 

estudos. Alguns autores localizavam a base na região cranial, isto é, na 

altura das escápulas, enquanto outros a descreviam como caudal (Bibi et al., 

1986; Chowdary et al., 1987; Campbel et al., 1989; Hammon et al., 1993; 

Serdaroglu et al., 2005; Tosun et al., 2005; Campos et al., 2008; Isken et al., 

2009; Kelly et al., 2010). 

Diante dessa variabilidade, ficou óbvio que não poderia se reproduzir 

fidedignamente este modelo experimental de necrose de retalho cutâneo. 

Decidiu-se então realizar estudo comparativo entre o retalho descrito 

por McFarlane et al. e o retalho com dimensões de 3 x 10 cm, analisando a 

área de necrose no 7º pós-operatório (Camargo et al., 2014).  

Optou-se por diminuir em 1,0 cm a base do retalho, mantendo-a na 

altura das escápulas, por se tratar de parâmetro anatômico reprodutível, o 

que não ocorre quando a base é caudal. Foram operados 10 animais em 

cada grupo. Observou-se área de necrose de 3% (IC 95% 0,1-5) no retalho 

de McFarlane e de 37% (IC95% 29-46) no retalho de 3 x 10 cm, sendo esse 

último adotado no presente estudo (Camargo et al., 2014). 
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A seguir, avaliaram-se os modelos experimentais de exposição à 

fumaça de cigarro e indução de diabete. 

O equipamento de exposição à fumaça de cigarro foi desenvolvido no 

LIM 20 da Faculdade de Medicina da USP. 

A escolha desse aparato se baseia em modelo que reproduza no 

animal o hábito de fumar em humanos. O modelo experimental de injeção 

intraperitoneal de nicotina não representa a realidade clínica, uma vez que o 

cigarro contém mais de 1000 elementos que podem comprometer a 

vascularição e a cicatrização da ferida cirúrgica (Biselli et al., 2011). 

Griffith et al. (1984) foram pioneiros na descrição de modelos 

experimentais para exposição de roedores à fumaça de cigarro. Em modelo 

detalhado por Biselli et al. (2011), o animal recebeu a fumaça proveniente da 

ponta do cigarro, aspirada por meio de pressão negativa, através de sistema 

Venturi. Nesse modelo, a magnitude da exposição pode ser controlada pelo 

tempo, frequência e número de cigarros utilizados em cada sessão. Adotou-

se o modelo experimental acima descrito, expondo-se os ratos à fumaça de 

cigarro por período ininterrupto de 28 dias de acordo com esquema sugerido 

por Nolan et al. (1985) que também estudaram o efeito da fumaça de cigarro 

sobre a viabilidade de retalho cutâneo em dorso de rato. Ainda, segundo 

recomendação de Biselli et al., os animais foram expostos duas vezes ao dia 

por 30 min, com 12 cigarros por sessão, de segunda à sexta-feira e nos fins 

de semana, uma hora de exposição, com 24-26 cigarros. 
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Realizou-se a aferição de carboxi-hemoglobina em grupo piloto de 10 

animais expostos a única sessão de 30 min, para validação do método. O 

valor médio obtido foi de 14,17%. Essa média, de acordo com estudo de 

Gentry-Nielsen et al. (2004) corresponde clinicamente a “fumantes 

moderados”.  

A próxima etapa foi a escolha do modelo experimental para indução 

do diabete melito. 

A indução cirúrgica de diabete pode ser realizada por 

pancreatectomia total. Essa técnica, utilizada no passado por ser eficiente e 

de baixo custo, acarreta quadro grave de diabete, com difícil controle da 

glicemia mesmo com a aplicação de insulina, ocasionando perda de muitos 

animais (Srinivasan et al., 2007). 

A indução não cirúrgica de diabete melito pode ser feita por 

substância que produz destruição das células beta do pâncreas. A aloxana 

foi utilizado por anos, mas foi substituída pela estreptozotocina, pela alta 

eficácia e permanência do estado de diabete a médio e longo prazo. 

Estreptozotocina é nitrosuréia, produto purificado da bactéria Streptomyces 

achromogenes. Esse agente induz diabete por destruição das células beta 

do pâncreas (Junod et al.,1969; Rees et al., 2005).  

A dose utilizada de estreptozotocina foi de 55 mg/Kg, baseado em 

trabalho experimental que avaliou necrose de retalho cutâneo em ratos 

diabéticos (Serdaroglu et al., 2005). Esses autores demonstraram maior 

área de necrose na décima semana após a indução do diabete. Esse é o 
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motivo pelo qual, na presente pesquisa, os animais do grupo diabete 

receberam a injeção de estreptozotocina oito semanas antes da injeção da 

toxina botulínica tipo A ou do soro fisiológico e foram submetidos à 

eutanásia duas semanas mais tarde. 

Decididos os modelos de retalho cutâneo, de exposição à fumaça de 

cigarro e de indução ao diabete, passou-se ao estudo propriamente dito do 

efeito da toxina botulínica tipo A sobre a viabilidade do retalho. 

A decisão sobre as unidades empregadas, local da punção e 

momento da aplicação baseou-se em estudo de Kim YS et al. (2009). Esses 

autores estipularam 20u de BontA, dentre várias outras doses testadas, 

como 10, 20, 30, 40 e 50u. A dose de 20u foi a mais eficaz, isto é, foi 

relacionada à maior viabilidade do retalho. Doses acima de 40u ocasionaram 

óbito dos animais. Em relação à via de aplicação, a via intradérmica foi 

adotada, pois injeções em sítios mais profundos ocasionaram efeitos 

sistêmicos, além de não incrementar a taxa de viabilidade do retalho 

cutâneo.  

Kim YS et al. (2009) aplicaram BontA de forma aleatória ao longo do 

retalho e Kim TK et al. (2009) injetaram BontA em único ponto no centro do 

retalho, na junção dos terços médio e proximal. No presente trabalho, a 

aplicação das 20u de toxina botulínica foi distribuída em 20 pontos de 

punção. A razão dessa distribuição foi baseada na difusão da toxina 

escolhida (900 kDa, Allergan®). Segundo alguns autores, o halo de difusão 

de BontA é de 1,5-2 cm, assim com a distribuição empregada, todo o retalho 
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ficou sob ação dessa substância, tornando mais efetiva a avaliação da ação 

da droga (Trindade et al., 2007). 

Para a preparação do retalho para estudo histológico, levou-se em 

consideração que a pele é órgão com fibras elásticas. Ao se coletar 

amostras, a tendência da pele é de se curvar sobre si mesma, prejudicando 

análise miscroscópica. Essa dificuldade foi solucionada com a retirada do 

retalho com margem de 1,0 cm e fixação imediata do mesmo sobre papel 

filtro, a fim de evitar a retração das amostras. Esse procedimento garantiu a 

fixação da pele pela solução de formaldeído de maneira uniforme e retilínea, 

evitando-se retração e enrugamento do material coletado.  

Para o cálculo amostral, adotaram-se os preceitos dos 3R’s (“reduce”, 

“replace”, “refine”) descritas por Russel et al. (1959) e das Diretrizes de 

Cuidados de Animais (CONCEA-2013). Objetivou-se estudar o número 

mínimo de animais que pudesse provar diferença entre os grupos. 

Ainda sobre a metodologia, o desfecho principal foi a viabilidade do 

retalho, avaliada pela razão da área viável /área total do retalho. Os 

desfechos secundários foram a avaliação microscópica do panículo carnoso, 

a saber, o diâmetro, lúmen, espessura média da parede das arteríolas e a 

razão lúmen/ espessura média da parede das arteríolas ao longo do retalho. 

A escolha do método de estereologia foi adotado com o objetivo de 

demonstrar inferência fisiopatológica sobre o possível mecanismo de ação 

da toxina botulínica na viabilidade do retalho, isto é, a vasodilatação. 
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A avaliação macroscópica dos grupos mostrou que o grupo controle 

submetido à injeção de BontA ao longo retalho apresentou razão da área 

viável 3x maior (30%) em relação aos animais tratados pela injeção de SF 

(C1 x C2; 0,67 ± 0,15 vs 0,90 ± 0,10, p= 0,001). Esse achado é corroborado 

por outros autores. Kim YS et al. (2009) demostraram que no grupo com 

aplicação de SF a viabilidade do retalho foi menor em relação ao grupo que 

recebeu injeção de BontA, respectivamente 52,63 ± 6,55% e 93,79 ± 6,06% 

do grupo BontA (p=0,0042). Assim, a viabilidade do retalho previamente 

tratado com BontA foi de 1,8 vezes maior (Kim YS et al., 2009).  

No mesmo ano, outros autores realizaram estudo semelhante, porém 

com aplicação de injeção única 1,5u de BontA na parte central do retalho, na 

junção do terço medial e proximal, no momento da cirurgia (Kim TK et al., 

2009). O método de aferição de resultados foi a angiografia com laser para 

medição de fluxo e aferição das áreas viáveis e histologia do retalho para 

aferição de lumen. Demonstraram aumento do fluxo e incremento de 8,3% 

da viabilidade do retalho nos animais que receberam BontA em relação ao 

grupo que recebeu SF (Kim TK et al., 2009). Este incremento discreto da 

viabilidade pode ser atribuído ao momento da injeção e à pequena dose 

aplicada de toxina botulínica. Ainda, Schweizer et al. (2013) estudaram em 

camundongos a ação de BontA sobre a viabilida de retalhos cutâneos, 

corroborando o achado de aumento da viabilidade de 84% ± 5% na 

aplicaçâo de BontA 24h antes do procedimento cirúrgico. 

Quando se compararam os grupos expostos à fumaça de cigarro, T1 

e T2, verificou-se que a injeção de BontA não alterou a razão área 
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viável/área total no grupo de animais expostos à fumaça do cigarro. Talvez 

isso tenha ocorrido pelo curto período de tempo de exposição à fumaça de 

cigarro. O tempo de exposição de 28 dias pode ter sido insuficiente para 

alterar a função endotelial e consequentemente não houve ação vasodilatora 

de BontA sobre a musculatura das arteríolas. Outra hipótese baseia-se no 

fato de que a exposição à fumaça de cigarro por curto período provoca 

vasodilatação limitada.  

O modelo de exposição à fumaça de cigarro adotado neste trabalho 

foi diferente àquele empregado por Nolan et al. (1985). Os valores de 

carboxihemoglobina refletem essa diferença, sendo 25,2% no estudo de 

Nolan et al., e 14,2% neste estudo. As dimensões dos retalhos também 

foram diferentes.  

Ao se comparar os grupos D1 e D2 (diabete), verificou-se que a 

injeção de BontA aumentou a razão da área viável/ área total nos animais 

diabéticos (D1 vs D2, 0,61 ± 0,24 versus 0,97 ± 0,05, p=0,018).  

Já Isken et al. (2006) realizaram indução de diabete em ratos e após 

2, 4 e 8 semanas elevaram o retalho de McFarlane. Corroborando aos 

resultados desse estudo, Isken et al. demonstraram que a maior área de 

viabilidade ocorre na segunda semana (51,4%), seguida de 4 semanas 

(48,2%) e menor viabilidade na oitava semana (36,7%).  

Os desfechos secundários foram realizados como tentativa de inferir 

a ação de BontA, vasodilatação. O método escolhido foi estereologia. Foram 

mensuradas 1565 arteríolas ao longo do panículo carnoso das amostras do 
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retalho cutâneo dorsal. Como resultado, observou-se o aumento significativo 

do diâmetro, do lúmen e da razão do lúmen/espessura média das arteríolas 

apenas no grupo diabete com injeção de BontA quando comparado ao grupo 

diabete que recebeu SF. Também utilizando a estereologia, Kim YS et al. 

(2009) demostraram aumento do diâmetro das arteriolas, vênulas e 

capilares, nos animais injetados com BontA em relação ao grupo controle. 

Esses mesmos parâmetros, mensurados nos grupos controle e 

expostos à fumaça de cigarro, não apresentaram diferença. 

A estereologia emprega ferramentas matemáticas para estimar 

estruturas tridimensionais de uma análise bidimensional (corte histológico). 

É um método validado, versátil, reprodutível e de baixo custo (Kamp et al., 

2009). 

Discute-se a acurácia da estereologia para este fim. Outros métodos 

foram empregados para demonstrar vasodilatação provocada pela toxina 

botulínica em retalho cutâneo dorsal, tais como fluxometria e marcadores 

biológicos de vasos como VGEF, CD 31, iNOS (Kim TK et al., 2009). 

Ainda, vale a pena mencionar algumas observações entre os grupos 

estudados. 

A área total do retalho do grupo diabetes foi menor do que a aferida 

nos demais grupos devido à perda de tecido adiposo do panículo carnoso e 

perda de peso ponderal ao longo do experimento. 

Não houve diferença da área viável entre os grupos controle, 

tabagismo e DM injetados com SF. É possível que modelo adotado de 
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necrose de retalho seja grave o bastante e não se potencialize com a 

exposição moderada à fumaça de cigarro e ao diabete com 10 semanas de 

duração. 

O mecanismo de relaxamento da camada muscular do vaso 

provocado pela toxina botulínica tipo A não está esclarecido. Supõe-se 

mecanismo de inibição da acetilcolina por via simpática. Corroborando essa 

ideia, Morris et al. (2002), realizaram estudo in vitro de veia cava e artéria 

uterina em porquinhos da Índia. Estudaram a neurotransmissão em lisado 

dessas estruturas previamente tratadas in vivo com toxina botulínica tipo A. 

Concluíram que o neurotransmissor norepinefrina, liberado pela terminação 

simpática, ficou bloqueado pela ação da toxina botulínica no complexo 

proteico SNAP-25 (Morris et al., 2002).  

Stone et al. (2012) estudaram o efeito da toxina botulínica em 

diferentes doses no músculo cremaster de ratos, observando que ocorreu 

vasodilatação arteriolar. Os resultados sugerem que a vasodilatação 

ocasionada pela toxina botulínica deve-se ao bloqueio simpático arteriolar. 

Na área clínica, a toxina botulínica é utilizada, como agente 

vasodilatador em pacientes portadores de Fenônemo de Raynaud. 

Neumeister et al. (2009) aplicaram toxina botulínica tipo A em 19 pacientes 

portadores de fenômeno de Raynaud, cujo quadro clínico era caracterizado 

por lesões necróticas e dolorosas nas extremidades digitais. Esses autores 

observaram melhora do fluxo sanguíneo digital em 84% pacientes com 

cicatrização de 100% das lesões em 60 dias, além de alívio da dor. 
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As hipóteses aventadas para a melhora do quadro vascular baseiam-

se na ação da toxina no sistema simpático de inervação dos vasos e 

também ao bloqueio nervoso das vias aferentes da dor (Neumeister et al., 

2009). Aventa-se que, nesses pacientes, a vasodilatação também pode ter 

decorrido do bloqueio da ativação de receptores alfa adrenergicos (alfa 2c) 

ocasionando a diminuição da regulação dos receptores fibras C. Esse último 

receptor é outra forma de controle da vasoconstrição estimulada pelo frio e 

dor (Iorio et al., 2012). 

Esse projeto marca o início de linha de pesquisa sobre o efeito da 

toxina botulínica tipo A na musculatura lisa de estruturas vasculares. O seu 

estudo em diferentes condições clínicas como exposição à fumaça de 

cigarro e diabete reflete a preocupação com os fatores que mais prejudicam 

a cicatrização de cirurgias nos dias atuais. Outro campo a ser explorado é a 

aplicabilidade desse método como aumento de viabilidade em reconstrução 

mamária. Retalhos miocutâneos, como transverso do abdome, grande 

dorsal, apresentam zonas de perfusão já estabelecidas (Hallock et al., 

2001). A zona contra-lateral mais distante do pedículo, zona IV, pode se 

beneficiar com a injeção dessa toxina, por vasodilatação de anastomoses 

arteriais dessa região. 

Ao longo desse estudo, de acordo com as dificuldades observadas, 

os autores notaram limitações, o que motivou sugestões de novos estudos 

para responder à questão inicial desse projeto. 

Como primeira limitação, vale a pena citar o tempo decorrido entre a 

aplicação de toxina botulínica tipo A e o ato operatório. A opção por sete 
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dias garantiu o pico do efeito da neurotoxina. Por outro lado, este intervalo 

limita a aplicação clínica do estudo, especialmente em pacientes submetidos 

a operação em caráter de urgência. Como sugestão a essa limitação, 

estudos com a aplicação da neurotoxina no momento do procedimento 

devem ser realizados. 

Também não houve definição do tempo de duração dessa droga. 

Sabe-se que a toxina tem efeito clínico em musculatura estriada de 

aproximadamente de 90 dias, podendo chegar até oito meses (Berry et al., 

2012). Para responder essa dúvida , pode-se realizar estudo de fluxo arterial 

cutâneo através de fluxometria por Doppler durante vários meses após a 

aplicação da toxina botulínica em grupos de animais “sadios”. 

Na literatura não há séries clínicas de viabilidade de retalhos com o 

uso de BontA. Os resultados deste e de outras publicações já justificam a 

realização de ensaios clínicos randomizados com a utilização de BontA para 

aumentar a viabilidade de retalhos cutâneos, não só em portadores de 

diabete, como também em tabagistas e em pacientes sem comorbidades. 

No desenho destes estudos, deve-se levar em consideração o local do 

retalho, diminuindo-se a dose em retalhos faciais onde o relaxamento ou 

paralisia de músculos subjacentes podem levar a alteração da mímica facial 

e até perda de função, como a mastigação ou o fechamento e abertura 

ocular. 

Os resultados obtidos com os animais diabéticos foram animadores. 

Porém, esse grupo de diabetes grave e descompensado não reflete a 
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prática clínica. Outra possibilidade seria o uso de BontA em animais 

diabéticos com glicemia controlada através de injeção de insulina.  

Finalmente outra sugestão de estudo para comprovar o mecanismo 

de ação da toxina botulinica seria a realização in vivo de toxina e 

imunohistoquímica para os neurotransmissores responsáveis pela 

vasodilatação (acetilcolina) e vasoconstrição (norepinefrina, neuropeptídeo Y). 
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O uso de toxina botulínica tipo A melhora a viabilidade no retalho 

cutâneo dorsal em ratos sadios e também em animais diabéticos , no 7º PO 

quando comparados a grupos de animais sadios e diabéticos submetidos à 

injeção de solução salina. 

Ainda, nos animais sadios e diabéticos tratados com BontA, nota-se 

aumento do diâmetro do lúmen das arteríolas do panículo carnoso do 

retalho. 

A toxina botuínica tipo A não melhorou a viabilidade no retalho 

cutâneo dorsal em ratos expostos à fumaça do cigarro, no 7º PO, quando 

comparados com animais expostos à fumaça do cigarro que receberam 

injeção de solução salina.  

Ainda, a injeção de BontA não alterou a espessura média e a razão 

lúmen/espessura média das arteríolas do panículo carnoso do retalho de 

todos os grupos estudados. 
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Anexo A - Comparação dos grupos quanto ao diâmetro médio das 

arteríolas. 
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Anexo B - Comparação dos grupos quanto ao lumen médio das arteríolas. 
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Anexo C - Comparação dos grupos quanto à espessura média das 

arteríolas. 
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Anexo D - Comparação dos grupos quanto à razão lumen/espessura média 

das arteríolas. 
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Apêndice 1 - Aprovação do Comitê de Ética 

 
 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

A CEUA do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, em sessão de 11/05/2011, APROVOU o Protocolo de 
Pesquisa no 110/11 intitulado: “EFEITO DA TOXINA BOTULÍNICA TIPOA NA 
VIABILIDADE DO RETALHO CUTÂNEO DORSAL DE RATOS EM 
DIFERENTES CONDIÇÕES.” que utilizará 90 ratos Wistar, apresentado pelo 
Departamento de CIRURGIA 

Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-FMUSP, o relatório final sobre a 
pesquisa, (Lei Procedimentos para o Uso Científico de Animais - Lei No 11.794 -8 
de outubro de 2008). 

Pesquisador (a) Responsável: Prof. Dr. Nelson Fontana Margarido Pesquisador (a) 
Executante: Cristina Pires Camargo 

CEP-FMUSP, 16 de Maio de 2011. 

Dr. Eduardo Pompeu Coordenador 

Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 
Prof. Dr. Roger Chammas Coordenador 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina e-mail:  
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Apêndice 2 - Peso e glicemia do grupo controle – soro fisiológico 

 

peso inicial peso final glicemia inicial glicemia final 
animal 

(g) (g) (mg/dl) (mg/dl) 

1 475 470 125 124 

2 424 430 86 92 

3 420 423 145 126 

4 453 455 105 110 

5 428 431 95 98 

6 390 368 90 112 

7 381 371 114 97 

8 372 381 107 105 

9 350 355 105 99 

10 342 340 131 110 

11 451 444 117 117 

12 448 444 156 127 

13 472 448 116 112 

14 468 445 188 112 

média 419,57 414,64 120 110,07 
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Apêndice 3 - Peso e glicemia do grupo controle – Toxina botulínica tipo A 

 

peso inicial peso final glicemia inicial glicemia final 
animal 

(g) (g) (mg/dl) (mg/dl) 

1 313 324 87 88 

2 372 343 110 98 

3 406 410 130 121 

4 380 397 130 124 

5 356 361 129 97 

6 320 318 110 126 

7 344 347 121 96 

8 321 327 112 101 

9 399 428 91 98 

10 449 415 99 103 

11 466 364 132 93 

12 445 396 112 98 

13 492 398 147 45 

14 491 388 176 85 

média 396,71 372,57 120,42 98,07 
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Apêndice 4 - Peso e glicemia do grupo exposto à fumaça de cigarro – soro 

fisiológico 

 

peso inicial peso final glicemia inicial glicemia final 
animal 

(g) (g) (mg/dl) (mg/dl) 

1 428 399 95 97 

2 393 480 116 106 

3 418 440 98 95 

4 445 416 87 117 

5 432 394 95 97 

6 448 450 113 102 

7 488 439 120 124 

8 337 338 89 93 

9 395 275 131 103 

10 575 493 111 128 

11 469 445 119 123 

12 330 352 97 121 

13 401 380 125 191 

14 399 376 90 121 

15 315 305 105 207 

média 418,2 398,8 106,07 121,67 
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Apêndice 5 - Peso e glicemia do grupo exposto à fumaça de cigarro – 

Toxina botulínica tipo A 

 

peso inicial peso final glicemia inicial glicemia final 
animal 

(g) (g) (mg/dl) (mg/dl) 

1 399 428 97 95 

2 416 445 117 87 

3 369 282 101 97 

4 411 300 147 136 

5 381 314 95 101 

6 426 285 106 92 

7 575 309 119 117 

8 469 289 97 121 

9 330 338 125 126 

10 405 372 101 205 

11 353 320 95 178 

12 314 330 147 137 

13 385 328 106 142 

14 322 286 104 136 

15 321 327 112 101 

média 391,73 330,2 111,27 124,73 
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Apêndice 6 - Peso e glicemia do grupo diabetes – Soro fisiológico 

 

peso inicial peso final 
glicemia 

inicial 
glicemia 
pós STZ 

glicemia 
final animal 

(g) (g) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

1 320 246 121 421 528 

2 320 276 147 470 433 

3 330 264 140 482 486 

4 245 261 125 447 493 

5 265 170 132 395 591 

6 240 168 110 393 571 

7 283 298 127 380 440 

8 269 266 101 390 498 

9 266 290 128 417 541 

10 255 236 108 546 524 

11 266 270 138 577 509 

12 230 305 124 474 599 

13 262 174 119 479 600 

14 247 227 190 215 531 

média 271,28 246,5 129,28 434,71 524,57 
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Apêndice 7 - Peso e glicemia do grupo diabetes – toxina botuínica tipo A 

 

peso inicial peso final 
glicemia 

inicial 
glicemia pos 

STZ 
glicemia final

animal 

(g) (g) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

1 357 189 102 424 560 

2 369 266 135 450 454 

3 338 194 147 465 498 

4 357 257 118 472 569 

5 260 257 133 405 553 

6 255 158 130 493 540 

7 271 286 101 381 555 

8 292 335 103 403 510 

9 289 322 111 435 600 

10 281 262 115 444 518 

11 269 292 125 404 600 

12 274 270 119 237 515 

13 253 276 139 573 492 

14 247 189 106 503 550 

média 293,71 253,78 120,28 434,92 536,71 
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Apêndice 8 - Análise de variáveis das áreas dos retalhos. Comparando os grupos de animais entre si 

 

IC 95% 
Área Grupo n Média DP EP 

L. Inferior L. Superior 
Sig. (p) 

C1 14 2774,92 293,83 78,53 2605,27 2944,57 

C2 14 2621,79 378,97 101,28 2402,98 2840,6 

T1 15 2957,03 749,01 193,39 2542,24 3371,82 

T2 15 2682,33 691,93 178,66 2299,15 3065,51 

D1 14 2501,06 368,13 98,39 2288,51 2713,61 

D2 14 2286,13 387,23 103,49 2062,55 2509,71 

0,019 
total 

Total 86 2641,45 543,13 58,57 2525 2757,9  

C1 14 1849,43 410,4 109,68 688,54 1162,45 

C2 14 2358,23 266,11 71,12 109,92 417,21 

T1 15 1836,37 664,23 171,5 752,83 1488,5 

T2 15 2001,79 530,43 136,96 386,8 974,28 

D1 14 1754,66 626,47 167,43 384,69 1108,12 

D2 14 2229,18 94,6 25,28 2,33 111,57 

< 0,001 
Viável 

Total 86 2002,94 593,86 64,04 511,18 765,83  

continua 
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Apêndice 8 - Análise de variáveis das áreas dos retalhos. Comparando os grupos de animais entre si. (conclusão) 

 

IC 95% 
Área Grupo n Média DP EP 

L. Inferior L. Superior 
Sig. (p) 

C1 14 185,07 211,06 56,41 63,21 306,94 

C2 14 295,54 289,28 77,31 128,51 462,57 

T1 15 136,37 264,69 68,34 -10,21 282,94 

T2 15 224,11 326,26 84,24 43,43 404,79 

D1 14 261,73 289,63 77,41 94,51 428,96 

D2 14 99,01 251,85 67,31 -46,41 244,42 

0,396 
epiteliólise 

Total 86 199,84 275,46 29,7 140,78 258,9  

C1 14 0,67 0,15 0,04 0,25 0,42 

C2 14 0,90 0,1 0,03 0,04 0,15 

T1 15 0,64 0,17 0,04 0,27 0,46 

T2 15 0,74 0,21 0,05 0,14 0,37 

D1 14 0,61 0,24 0,06 0,15 0,43 

D2 14 0,97 0,05 0,01 0 0,06 

< 0,001 
Razão* 

Total 86 0,77 0,2 0,02 0,19 0,27  

DP desvio padrão/ ER erro padrão 

IC 95% Intervalo de confiança de 95%/Razão * razão área viável/área total 
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Apêndice 9 - Teste de Levene para avaliação de varância em relação a 

área total, área viavel, área de epiteliólise e razão área de viável / área total 

 

Variável Estatística Levene Sig. (p) 

Área total 4,952 0,001 

Área viável 6,836 < 0,001 

Área epiteliólise 0,829 0,533 

Área viável/Área total 4,208 0,002 
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Apêndice 10 - Teste de Levene para avaliação de variâncias das seguintes 

variáveis diâmetro, espessura total, lumen, espessura do lumen, razão de 

lumen/espessura, log10 de diâmetro, Log 10 de espessura, log 10 de 

percentil de lumen, log10 da razão de lumen/espessura 

 

Variável Estatística de Levene Sig. (p) 

Diâmetro 1,479 0,207 

Espes 1,888 0,107 

Lumen 1,401 0,234 

P_Lumen 1,254 0,293 

Lumen_Esp 2,073 0,078 

log10_Diametro 1,612 0,167 

log10_Espes 1,970 0,093 

log10_Lumen 1,083 0,377 

log10_P_Lumen 1,150 0,342 

log10_Lumen_Esp 1,116 0,359 
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Apêndice 11 - Teste de Levene em relaçao ao lúmen, diâmetro, espessura 

média 

 

  Levene df1 df2 Sig. 

Média 4,181 5 1900 0,001 

Mediana 4,011 5 1900 0,001 

Mediana com df 4,011 5 1846,868 0,001 
logespmedi 

Média ponderada 4,087 5 1900 0,001 

Média 5,911 5 1900 0 

Mediana 5,718 5 1900 0 

Mediana com df 5,718 5 1836,976 0 
loglumen 

Média ponderada 5,841 5 1900 0 

Média 3,908 5 1900 0,002 

Mediana 3,798 5 1900 0,002 

Mediana com df 3,798 5 1873,354 0,002 
logdiam 

Media ponderada 3,884 5 1900 0,002 

Média 4,614 5 1900 0 

Mediana 3,623 5 1900 0,003 

Mediana com df 3,623 5 1740,613 0,003 
logper 

Média ponderada 4,17 5 1900 0,001 

Df grau de liberdade 
Logespmed - Logaritimo de 10 da espessura media. 
Loglumen - Logaritimo de 10 do lumen. 
Logdiam - Logaritimo de 10 do diâmetro 
Logper - Logaritimo de 10 da razão Lumen/espessura media. 
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Apêndice 12 - Teste ANOVA para comparação de homogeneidade do 

lúmen, diâmetro, espessura média, razão lúmen/espessura média 

 

  Soma dos
 quadrados

df 
Mediana dos  
quadrados 

F Sig. 

Entre grupos 0,416 5 0,083 3,430 0,004 

Dentro do grupo 46,074 1900 0,024   logespmed 

Total 46,489 1905    

Entre grupos 2,540 5 0,508 6,592 0 

Dentro do grupo 146,411 1900 0,077   loglumen 

Total 148,951 1905    

Entre grupos 1,0730 5 0,215 5,924 0 

Dentro do grupo 68,848 1900 0,036   logdiam 

Total 69,921 1905    

Entre grupos 0,348 5 0,07 4,525 0 

Dentro do grupo 29,2 1900 0,015   logper 

Total 29,558 1905    
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Apêndice 13 - Relação de estudos experimentais com a utilização do 

retalho de McFarlane, animal estudo, dimensões, sentido da elevação do 

retalho e necrose atribuída a esses modelos 

 

referência animal 
dimensão 

(cm) 
sentido necrose 

Barral et al., 2011 W, macho 3 x 7 cranial 60% 

Lin et al., 2011 SD 3 x 9  49,64± 2,37% 

da Rocha et al., 2011 W, macho 2 x 8 cranial N/A 

Shehadi et al., 2010 S D, macho 4 x 8 cranial 45,9%- dia 4 

Kelly et als., 2010 W,macho 3 x 9 caudal 70% 

Bandera et al., 2010 SD, macho 3 x 10 NE N/A 

Civelek ,et al., 2009 W, femea 3 x 10 cranial 56% 

IIsken et al., 2009  W, femea 3 x 10 caudal 80,28% 

de Lima Silva, et al., 2009 W, macho 2,5 x 8 caudal N/A 

Campos et al., 2008 W, macho 4 x 10 cranial N/A 

Oh et al., 2008  SD, macho 2 x 9 caudal 37,7±5,9 % 

Isken et al., 2006 W, femea 3 x 10 caudal 34,13% 

Hart et al., 2006 SD, macho 3 x 10 caudal 35,28± 2,42% 

Mauad et al., 2006 W, macho 3 x 10 caudal 26,7 ± 12,2 % 

Tosun et al., 2005 W, macho 4 x 10 caudal N/A 

Kargi et al., 2005 W, macho 3 x 10 NE NE 

Bobek et al., 2005 W, macho 4 x 10 cranial 59,15% 

Tosun et al., 2005 W, macho 4 x 10 caudal 10,59 ±2,33% 

Serdaroglu et al., 2005 W, macho 3 x 10 caudal 34% 

Sarifakioglu et al., 2004 SD, femea 2,5 x 8 caudal 29,2% 

Emekli et al., 2004 SD, macho 3 x 9 caudal 26% 

Sowa et al., 1999 SD, macho 3 x 10 caudal N/A 

Hammon et al., 1993 SD, macho 2X7 caudal N/A 

Campbell et al., 1989 SD, femea 3 X 10 caudal 80% ± 1,8 

Chowdary et al., 1987 SD, macho 3 x 10 caudal 22 ± 1,57 

Chowdary et al., 1987 SD, macho 3 x 10 caudal 14,96±2,9 

Bibi et al., 1986  SD, macho 2 x 8 caudal 30-40% 

McFarlane et al., 1965 W, macho 4 x 10 cranial 25 – 50% 

W- Wistar; SD -Sprague - Dawley; N/A- resultado não aplicável. 




