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RESUMO
A pele é um órgão que está em constante adaptação a estímulos físicos e há evidências de que tensões mecânicas
podem alterar sua arquitetura e sua dinâmica. Considerando-se que a bandagem Kinesio Taping ® (KT®) é um tipo de
tensão mecânica e que ainda não há evidências histológicas de suas ações no processo de cicatrização, o presente
estudo teve como objetivo avaliar seus efeitos sobre as fibras de colágeno e vascularização do tecido cicatricial.  O
procedimento metodológico envolveu a confecção e sutura de ferida incisional de 5cm de comprimento no dorso epilado
de animais da linhagem Wistar. Decorridos dez dias, bandagem de KT® foi aplicada em diferentes níveis de tensão ‒ 0,
20, 40, 60, 80 e 100% ‒ por um período de seis horas. Em seguida, o fragmento da pele correspondente à cicatriz foi
coletado e submetido a procedimentos histológicos. Os resultados revelaram redução significativa da área cicatricial em
tecidos submetidos a tensões de KT® maiores que 40%, predomínio de fibras colágenas tipo III e redução de fibras de
colágeno tipo I, além do aumento significativo na densidade vascular de tecidos cicatriciais submetidos a tensão de 80%.
Esses achados nos levam a concluir que a bandagem KT® foi capaz de provocar alterações no tecido cicatricial e pode
influenciar no processo de cicatrização da pele. 

PALAVRAS-CHAVE: Cicatrização; Força de tensão; Colágeno.

1 INTRODUÇÃO

A pele apresenta duas camadas principais, a epiderme e a derme. A primeira está em contato
direto com o meio externo e a segunda é uma resistente camada de tecido conjuntivo denso não-
modelado, com fibroblastos, entre outras células conjuntivas, fibras colágenas e elásticas arranjadas
em diferentes direções (YOUNG et al, 2007), o que confere ao tecido resistência contra forças de
tensão (GARTNER; HIATT, 2007). Após uma lesão na pele, as condições mecanofisiológicas do
tecido são drasticamente alteradas pela cicatrização (OGAWA, 2011), um processo complexo que
atua no reparo tecidual através de sinais químicos, organização das células e da matriz extracelular. 

O reparo pode se dar de duas formas: pela regeneração com a recomposição da atividade
funcional do tecido ou pela cicatrização com restabelecimento da homeostasia do tecido com perda
da  sua  atividade  funcional  pela  formação  da  cicatriz  (BALBINO;  PEREIRA;  CURI,  2005).  A
inflamação e a coagulação causam edema e alterações na circulação sanguínea tanto  na pele
quanto na ferida. Já as fases proliferativa e remodeladora, que se iniciam cerca de uma semana
após a lesão e podem perdurar por meses, desencadeiam a formação de tecido de granulação e
contração da ferida pela atividade dos miofibroblastos (OGAWA, 2011). Porém, quando a fase de
inflamação  não  cessa  e  se  torna  crônica,  a  produção  de  fatores  de  crescimento,  enzimas
proteolíticas, fatores angiogênicos e citocinas é sustentada, estimulando a deposição de elementos
do tecido conjuntivo que progressivamente remodelam e destroem a arquitetura normal do tecido.
Esse acúmulo excessivo de matriz extracelular é responsável pela formação da fibrose cicatricial.

As  células  respondem  de  diversas  maneiras  a  diferentes  forças  mecânicas,  como:
compressão, tensão, cisalhamento e gravidade (AGHA et al, 2011), que podem ser aplicadas por
meio de folhas de silicone, bandagens, tape e vestuários (WONG et al, 2011; OGAWA, 2011). Outro
instrumento de aplicação de força mecânica extrínseca é a Kinesio Taping® (KT®), que tem sido
utilizada clinicamente como recurso coadjuvante no processo de reabilitação (MARTINS, 2014). 
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Desenvolvida em 1973 pelo Dr. Kenzo Kase, a KT® é um método que consiste na aplicação
especial  de  faixas  elásticas  diretamente  sobre  a  pele  (DONEC; KRISCIÜNAS,  2014),  visto  que
essas faixas foram desenvolvidas com propriedades elásticas similares as da pele (LEMOS et al,
2015). Este método tem sido aplicado em vários estudos com a finalidade, entre outras, de acelerar
o processo de cicatrização e prevenir  o desenvolvimento de adesões (SZCZEGIELNIACK et  al,
2007). A tensão aplicada à faixa é capaz de desencadear estímulos cutâneos do sistema sensório
motor  e  melhorar  a  comunicação  entre  mecanoreceptores  (LEMOS  et  al,  2015;  YASUKAWA;
PATEL; SISUNG, 2006). Embora os efeitos da KT® sobre o sistema mioarticular sejam alvos de
estudos de muitos pesquisadores, não há, ainda, evidências histológicas científicas de suas ações
no tecido de cicatrização. O desafio dos estudiosos agora é justamente entender o processo de
mecanotransdução em tecidos vivos, especificamente a atuação da KT®, a fim de que possam ser
justificados e aplicados corretamente na terapia clínica. Corroborando, portanto, com o objetivo do
atual trabalho.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trinta  e  cinco  ratos  machos  Wistar  (180-220g)  foram  obtidos  do  Biotério  Central  da
Universidade Estadual de Maringá (UEM). O protocolo experimental foi conduzido de acordo com
princípios  éticos  adotados  pelo  Conselho  Nacional  de  Controle  de  Experimentação  Animal
(CONCEA) e foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA) da UEM
sob o Parecer 8337190216. 

Os animais foram alojados em gaiolas individuais no Biotério Setorial do Departamento de
Ciências  Morfológicas  com livre  acesso à  água  e  ração,  temperatura  e  umidade  relativa  do  ar
adequada (22ºC e 55%, respectivamente) e ciclo claro e escuro de 12 horas. Os animais foram
distribuídos  em  sete  grupos  (n=5)  de  acordo  com  o  tratamento  de  KT®  realizado,  sendo
denominados: 

Grupo C – grupo controle sem aplicação de KT; 
Grupo KT0 – grupo tratado com KT sem tensão;  
Grupo KT20 – grupo tratado com KT com tensão de 20%; 
Grupo KT40 – grupo tratado com KT com tensão de 40%; 
Grupo KT60 – grupo tratado com KT com tensão de 60%; 
Grupo KT80 – grupo tratado com KT com tensão de 80% e 
Grupo KT100 – grupo tratado com KT com tensão de 100%. 

Para a confecção das feridas, os animais foram anestesiados com Tiopental (40mg/Kg de
peso corporal) via intraperitoneal e tiveram o dorso epilado. Após a assepsia do local, foi realizada
uma incisão no sentido longitudinal de 5 cm de comprimento com o auxílio de um bisturi  e, em
seguida, a mesma foi suturada com pontos contínuos simples com fio de Nylon 5-0 não absorvível,
PolySuture®. 

Decorridos sete dias da confecção da incisão, os pontos foram removidos e, no décimo dia,
os animais foram novamente anestesiados, por um período de seis horas, com Tiopental sódico
(40mg/Kg) para epilação da região pericicatricial e colagem das bandagens da marca Kinesio Tex
Gold TM. As bandagens foram aplicadas utilizando-se a técnica de corte em “Fan” (leque) em duas
sequências em sentidos opostos com orientação oblíqua à cicatriz. As tensões foram produzidas
manualmente, variando-se o comprimento da bandagem KT® no seu sentido longitudinal, sempre
pelo mesmo pesquisador. 
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Após seis horas, as bandagens foram removidas e o fragmento da pele correspondente à
cicatriz foi coletado e fixado em solução de Bouin (ácido pícrico: ácido fórmico: ácido acético 75:25:5
v/v) por 24 horas, sendo posteriormente seguido de procedimento histológico de rotina. O material
foi submetido a cortes histológicos semisseriados de 6µm de espessura corados pelas técnicas de
Hematoxilina e Eosina (HE), Mallory-Azan e Picro Sirius Red. As lâminas coradas pela técnica de
HE e Mallory-Azan foram avaliadas, em microscópio de luz (Nikon YS29) acoplado à um sistema de
captura de imagens, quanto à área cicatricial (µm2), densidade vascular e deposição de colágeno,
respectivamente. 

A  área  cicatricial  nas  imagens  dos  cortes  histológicos  corados  com  a  técnica  de  HE,
analisadas em objetiva de 10x, foi delimitada e quantificada pelo programa Image Pro-Plus® versão
4.5. As lâminas coradas com a técnica de HE, analisadas em objetiva de 20x, foram utilizadas para a
contagem, manual, do número total de vasos sanguíneos. A densidade vascular foi obtida a partir da
razão entre o número total de vasos sanguíneos contados e a área cicatricial. As análises de área
cicatricial e densidade foram realizadas em quintuplicata para cada lâmina histológica. As lâminas
coradas  com a  técnica  Picro  Sirius  Red  foram avaliadas  em microscópio  (Nikon  YS29)  de  luz
polarizada (Polarizador Attachment Nszh-KPO) ‒ para quantificação da área ocupada (µm2) pelas
fibras colágenas tipo I e III, e utilizando-se o programa Image ProPlus® versão 4.5. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata para cada lâmina e em cada corte histológico
foi padronizado para contagem o campo central e dois campos laterais da cicatriz da camada papilar
da derme (CUTTLE et al., 2005). Foi utilizada objetiva de 20X para as análises. Os dados coletados
foram  submetidos  ao  teste  Kolmogorov-Smirnov  (K-S)  para  verificação  da  normalidade.  Para
comparação dos grupos ‒ quanto à área cicatricial e densidade vascular ‒ foi utilizada análise de
variância (ANOVA) owe way com pós-teste de Tukey e, para a comparação da área ocupada por
fibras de colágeno foi utilizada análise de variância (ANOVA) two-way com pós-teste de Bonferroni,
em ambas se  prefixando o  nível  de significância  em 95% (p<0,05)  com o auxílio  do  programa
GraphPad Prism – versão 5.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de investigar  a  ação de forças externas por  meio da aplicação de KT® no reparo
cicatricial, nossa metodologia envolveu o procedimento de sutura da ferida incisional confeccionada
no dorso dos animais. A técnica de sutura contínua simples foi escolhida porque assegura que a
força  seja  distribuída  uniformemente  ao  logo  de  todo  o  comprimento  da  incisão.  Essas  foram
removidas ao sétimo dia pós-operatório, como sugerido por Gál et al. (2006).  

As fibras de colágeno são classificadas de acordo com o grau de maturação como tipo I
(madura) e III (imatura ou jovem) (CUTTLE et al., 2005), sendo a sua quantificação essencial para
se comparar a reparação tecidual. Nesta etapa do processo de reparação tecidual, por volta do
décimo dia pós-operatório, se acentua a produção das fibras de colágeno tipo I (maduras), que são
depositadas de maneira aleatória e dependentes da natureza e direção das tensões aplicadas ao
tecido  (BALBINO;  PEREIRA;  CURI,  2005),  sendo,  portanto,  a  etapa  mais  suscetível  a  forças
externas e mais conveniente para a presente metodologia. 

Os resultados revelam que a aplicação de tensão mecânica por meio de KT®, por si  só,
reduziu a área cicatricial  de feridas confeccionadas no dorso de animais. Contudo, a diminuição
observada só foi significativa entre o grupo controle e os grupos com aplicação de KT® com tensões
maiores de 40%. Acreditamos então que quanto maior a tensão aplicada, menor a área cicatricial.

Em todos os grupos tratados com KT®, houve um predomínio de fibras colágenas tipo III e
redução de fibras tipo I além de, como reportado por Verhaegen et al. (2012), em todos os tecidos
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cicatriciais, as fibras de colágeno são depositadas de maneira mais densa, uma vez que, a princípio,
a deposição de colágeno é feita de maneira aleatória (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

Os  efeitos  da  tensão  mecânica  se  estendem.  Na  presente  pesquisa,  foi  observado  um
aumento no número absoluto de vasos nos tecidos cicatriciais submetidos a maiores tensões de
bandagem. Contudo, a análise da densidade vascular (número de vasos por área cicatricial)  do
tecido estudado mostrou-se significativa apenas para o grupo KT80. Embora não se saiba ainda a
explicação para os resultados encontrados, evidências clínicas de Martins (2014) também sugerem
que os efeitos vasculares observados em pacientes em pós-operatório de cirurgias estéticas são
melhores em tensões submáximas da KT® do que em tensões mínimas ou máximas. Kase (2005)
conduziu um estudo em que os participantes foram avaliados com ultrassom Doppler em artérias
periféricas  antes  e  após  a  aplicação  de  KT®  e  constatou  um  aumento  no  fluxo  sanguíneo
imediatamente após a aplicação da bandagem. Os resultados obtidos mostraram um aumento do
número de vasos sanguíneos na área de reparação, correspondente à ferida, imediatamente após a
aplicação  da  bandagem,  o  que  corrobora  com a  literatura  acima apresentada.  Considerando  o
conteúdo exposto, acreditamos que a força gerada na pele após a aplicação da bandagem KT® por
seis horas pode agir diretamente sobre mediadores celulares como TGFs e EGFs ou modificando o
equilíbrio de forças nas adesões focais, nas integrinas e no citoesqueleto. Além disso, foi notado que
houve predomínio de fibras colágenas tipo III  e redução na síntese de fibras tipo I no tecido de
reparação, o que, com base na literatura, atribuímos à inibição de MMPs como consequência da
tensão mecânica provocada pela KT®. Em relação ao tecido vascular, ainda não se sabe se as
tensões  mecânicas  externas  estimulam a  migração  ou  proliferação  de  células  endoteliais,  mas
observamos que a aplicação da KT® com 80% de tensão resultou em aumento significativo na
densidade vascular na região cicatricial

4 CONCLUSÃO

Não foram encontrados dados na literatura sobre estudos feitos com KT® em análise de
reparo cicatricial, cujos resultados foram obtidos após seis horas de aplicação da bandagem, um
período de tempo limitado. Nossos resultados revelaram redução significativa da área cicatricial em
tecidos submetidos a tensões de KT® maiores que 40%, predomínio de fibras colágenas tipo III e
redução de fibras de colágeno tipo I, além do aumento significativo na densidade vascular de tecidos
cicatriciais submetidos a tensão de 80%. Esses achados nos levaram a concluir que a bandagem
KT®  foi  capaz  de  provocar  alterações  no  tecido  cicatricial  e  pode  influenciar  no  processo  de
cicatrização da pele,  mas ainda são necessários mais estudos moleculares para desvendarmos
como os mecanismos acontecem. Ainda assim, pudemos observar que as tensões externas, de fato,
são fatores de grande importância no processo de cicatrização de feridas. 
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