














































FIGURA 1 - Mama direita e esquerda -  primeira avaliação.
A fase proliferativa ou fibroblástica é 
responsável pelo “fechamento” da lesão, que 
ocorre do quarto dia persistindo até o 14° dia. 
É caracterizada por três processos: 
angiogênese, proliferação fibroblástica e reepi-
telização (CAMARGO, 2007).
 
No processo de reparação das feridas cirúrgi-
cas, o colágeno é de fundamental importância 
na união das bordas, sendo o principal 
responsável pela resistência mecânica da cica-
triz. A síntese de proteína fibrosa constitui a 
essência da cicatrização (SCHWARTZ et al, 
1991).

Na fibroplasia (formação de fibras colágenas) e 
formação da matriz extracelular, a qual é 
extremamente importante na formação do 
tecido de granulação (coleção de elementos 
celulares, incluindo fibroblastos, células 
inflamatórias e componentes neovasculares e 
da matriz, como a fibronectina, as glicosamino-
glicanas e colágenos tipo l e ll). A formação do 
tecido de granulação depende do fibroblasto 
que migra do tecido circundante. O fibroblasto 
produz, além de colágeno, a elastina, 
fibronectina, glicosaminoglicana e proteases. 
Estas são responsáveis pelo desbridamento e 
remodelamento fisiológico (MANDELBAUM et 
al, 2003).
 
Os fibroblastos depositam pró-colágeno, o qual 
sofre entrelaçamento para produzir o colágeno. 
Inicialmente o colágeno é produzido em    

quantidade excessiva e se deposita de forma 
aleatória.  A má orientação das fibras diminui a 
eficácia do colágeno em conferir resistência à ferida, 
sendo que à medida que ocorre a remodelação 
dessas fibras a resistência da região aumenta      
(RISPOLI, 2006). 

A fase de maturação ou remodelação é responsável 
pelo aspecto final da cicatriz. Nesta fase, por ação 
dos fibroblastos, ocorre a transformação colagênica 
do tecido de granulação em tecido cicatricial e a 
epitelização por queratinócitos. Os fibroblastos são 
as células mais comuns do tecido conjuntivo e os 
principais produtores de fibras colágenas e materiais 
intercelulares amorfos, são responsáveis pela 
síntese, deposição e remodelação da matriz 
extracelular (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999).

A resolução completa de uma ferida, somente pode 
ser considerada depois de concluída a maturação e 
remodelagem da matriz extracelular e este processo 
ocorre lentamente, levando meses ou às vezes anos 
e, mesmo assim, uma cicatriz cutânea completa-
mente madura possui apenas 70% da resistência da 
pele normal (RISPOLI, 2006).

Beuker et al (1996) observaram em 100 pacientes 
tratados com 10 g/dia de colágeno hidrolisado 
durante 1 a 6 meses um aumento significativo nos 
níveis sanguíneos de hidroxiprolina, que é o princi-
pal aminoácido constituinte do colágeno. Deste 
modo pode-se comparar com o estudo de caso 
realizado, pois ocorreu a cicatrização através da 
oferta de colágeno hidrolisado como matéria-prima 
para aumentar a oferta de hidroxiprolina contribuin-
do assim para a síntese do colágeno no processo 
cicatricial.

Outro estudo realizado em 2006 concluiu que a 
ingestão diária de 5g colágeno hidrolisado melhorou 
as propriedades da pele (MATSUMOTO et al., 
2006). Em relação a este estudo a suplementação 
oral de 8g/dia de colágeno hidrolisado líquido 
também melhorou o aspecto da pele lesionada, 
levando à cicatrização total da ferida cirúrgica após 
30 dias de uso contínuo do suplemento.

Este estudo de caso corrobora com o estudo de 
Shin’ichiro et al, 2002 e Matsuda et al., 2006  que 

e

24 CHÁMAIS EVOLUÇÃO










































