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Resumo 

 
Tendo como justificativa que as feridas crônicas têm alta recorrência, afetando a qualidade de vida o projeto 
foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficácia do óleo de avestruz na nadadeira do Danio rerio durante 
a regeneração, comparando o tecido lesado tratado e não tratado. Dada a baixa capacidade regenerativa dos 
humanos, estudos realizam-se em organismos com maior capacidade regenerativa, reprodutora e que 
tenham homologia com os mamíferos, por exemplo o Danio rerio. Para o tratamento foram feitas duas rações, 
uma com óleo de avestruz e outra com óleo de soja (inerte), sendo balanceadas pelo Método de Goldfish. Os 
animais serão divididos em 2 grupos de 28 animais e receberão o tratamento, assim como a ração inerte, 
duas semanas antes do início experimental. Após esse período, serão subdividido em 8 aquários, onde terão 
suas nadadeiras caudais seccionadas e permanecerão nos aquários para ocorrer a regeneração. Em seguida, 
a coleta das caudas será realizada em intervalos de 1, 3, 6 e 9 dias após a secção, embebidas em parafina, 
cortadas a 5 μm de espessura com micrótomo, coradas com Hematoxilina-Eosina, observadas em um 
microscópio óptico e terão suas imagens analisadas pelo programa Image-Pro Plus 6; utilizando o software 
GraphPad Prism 5 (San Diego, CA, EUA). Espera-se, proporcionar uma alternativa barata com eficácia no 
tratamento de feridas, através de investigações sobre os mecanismos do óleo de avestruz.  
  
PALAVRAS-CHAVE: Ácido linoleico; Ácido oleico; Cicatrização; Peixe-zebra; Tratamento de feridas. 

 
1       INTRODUÇÃO 
 

Feridas crônicas são lesões de difícil cicatrização e sem resposta aos cuidados 
habituais após o terceiro mês de tratamento. O desenvolvimento dessas úlceras está 
diretamente relacionado com distúrbios metabólicos, vasculares e/ou sistêmicos, sendo 
que refletem piora no quadro clínico do indivíduo. Dados divulgados pela Organização Pan-
Americana de Saúde (2016) apontam que, no Brasil, cerca de cinco milhões de pessoas 
apresentam este agravamento; e, segundo dados do Instituto Nacional de Seguro Social 
(2015), feridas crônicas são o décimo quarto motivo que mais gera afastamento do trabalho 
- aproximadamente 200 mil aposentados naquele ano. Ademais, 85% das amputações não 
traumáticas são precedidas destas feridas; além de serem responsáveis por 72% dos óbitos 
no país (OPAS, 2016; OKAMOTO, 2011). 

O Manual de Curativos do SUS (2016), preconiza que se trate cada tipo de ulceração 
diferentemente, para obtenção de resultados satisfatórios. Para lesões crônicas, os 
tratamentos variam com a etiologia e características de cada lesão. De modo geral, são 
tratadas com malhas não aderentes, cobertura primária, carboximetilcelulose para impedir 
compressão e aderência à lesão, além de substâncias cicatrizantes, bactericidas e anti-
inflamatórias. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (2012), 
preconiza o uso de extratos naturais de papaia, calêndula, aloe vera e outros compostos 
alternativos; que além de abundantes na flora e fauna brasileira, têm baixo custo. Visto que, 
é gasto no tratamento de úlceras crônicas entre R$ 98, 90 e R$ 180,00 por pessoa, e que 
anualmente estima-se que esse valor suba para R$445.664,38. Logo, é necessário avaliar 
a utilização de tratamentos alternativos para essas comorbidades (BUENO, 2016). 
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Ferreira (2012) destaca que derivados de ácidos graxos essenciais, como o 
Dersani® (composto por ácido cáprico, ácido caprílico, ácido capróico, ácido láurico, ácido 
linoléico, lecitina, palmitato de retinol, acetato de tocoferol e alfa-tocoferol); além baratos, 
mostram resultados satisfatórios na cicatrização de lesões tais como úlceras. Estudos 
demonstram que os ácidos linoléico 3 e 6, ácido oléico e colesterol - composição do óleo 
de avestruz - podem acelerar o recrutamento de macrófagos estimulados pelo ácido 
linoléico, interferir na ativação e morte celular, modular interações celulares e na produção 
de fatores de crescimento, otimizando o processo cicatricial. Dessa forma, estudar as 
propriedades deste óleo é importante, pois se eficaz, poderá baratear os tratamentos, 
reduzir internações, além de proporcionar qualidade de vida ao portador (FERREIRA, 
2012). 

Zebrafish (Danio rerio) é um peixe teleósteo de água doce de origem indiana. Ele 
vem sendo usado como modelo experimental devido às diversas características como: 
transparência de seus ovos e larvas que permitem acompanhar seu desenvolvimento, alta 
fecundidade, curto tempo de geração, 71% dos genes humanos têm pelo menos um gene 
ortólogo no zebrafish, além de 81% dos genes relacionados à causa de doenças. Essas 
características tornaram o zebrafish modelo de estudo para doenças e nos estudos de 
inflamação e imunologia (HOWE, 2013; VIENA, 2017; FERREIRA, 2012; BRITTIJN, 2009). 

Tendo como justificativa a alta incidência e dada a importância de um tratamento 
efetivo e barato para as feridas crônicas, visando a possível interferência do óleo de 
avestruz na cicatrização devido aos ácidos oleico e linoleico; este trabalho tem por objetivo 
qualificar e quantificar a influência deste no reparo tecidual do Danio rerio. Administrando o 
produto no Zebrafish, é possível entender o comportamento do óleo de avestruz no 
organismo, descobrindo se ele auxilia e como isso se dá no processo de regeneração, 
através da avaliação microscópica em diferentes estágios cicatriciais. Com isso, espera-se 
viabilizar estudos em humanos, e sua inserção como forma de tratamento alternativo para 
este tipo de comorbidade. 
 
2       MATERIAIS E MÉTODO 
 

Para avaliação da atividade regenerativa in vivo serão utilizados 56 peixes adultos 
da espécie Danio rerio, conhecido como “zebrafish”. Os animais passarão por aclimatização 
de 10 dias em aquários de 40 litros. Os ensaios em peixe zebrafish serão conduzidos em 
parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e submetido ao seu Comitê de 
Ética Comitê de Ética em Pesquisa. Os peixes serão mantidos no laboratório Zootecnia da 
UEM em água declorada e limpa, à temperatura de 26°C e aeração constante, atendendo 
as necessidades da espécie. Os tanques serão limpos duas vezes por semana para a 
retirada de excrementos. Os peixes serão divididos em 2 grupos, 28 animais tratados com 
óleo de avestruz e 28 animais com óleo de soja, sendo as rações especiais administradas 
duas semanas antes das lesões caudais. Em seguida, subdivididos em 8 aquários contendo 
7 animais em cada.  

Os animais não serão anestesiados pelo procedimento se encaixar nos padrões de 
baixa invasividade para o animais. As caudas serão cortadas no dia 0 com tesoura cirúrgica 
de ponta fina. A coleta das nadadeiras será realizada nos dias 1, 3, 6 e 9 pós amputação 
das nadadeiras, sendo que em cada sequência, 5 animais escolhidos ao caso serão 
eutanasiados por congelamento para a coleta final. O corte foi padronizado levando em 
conta o término da artéria da nadadeira traseira; sendo convencionado secção a 2 mm 
distal em relação a artéria, evitando hemorragias e coletando tecido epitelial suficiente para 
análise. Após a coleta, sua conservação inicial conta com armazenamento individualizado 
das amostras, por 24 horas em 1 ml de formalina 10%; seguida da mudança de cada 
amostra para recipiente contendo 1ml de álcool 70%.  
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Para a histologia, será utilizado o método de inclusão de músculo esquelético em 
parafina. Este processo será dividido em 8 etapas, sendo elas: desidratação, diafanização, 
embebição, emblocamento, hidratação, corte, pesca de amostra e coloração. Sendo que 
cada amostra, deverá ser devidamente identificadas quanto ao tratamento utilizado no 
respectivo peixe e o dia de tratamento em que foi feita a retirada da nadadeira. 
  Na desidratação, as amostras pré tratadas serão submersas em uma sequência de 
álcoois 80%, 90% e três vezes em álcool 100%, respectivamente; com a seguinte ordem 
de permanência na solução alcoólica: 10 minuto para as concentrações de 80% e 90% e 
30 minutos para cada banho de 100%. A diafanização conta com três banhos de xilol, sendo 
que o primeiro durará de 30 minutos, o segundo 20 minutos e o terceiro até a nadadeira 
adquirir aspecto transparente. Após esse processo, faremos a embebição da amostra em 
três banhos de parafina, cada um com duração de 30 minutos. No último banho de parafina, 
a cauda deverá ser deitada para proporcionar cortes longitudinais. 

Após 24 horas secando, o bloco de parafina deverá ser aparado - para permitir maior 
exposição da amostra à água - e em seguida, o bloco será hidratado em água comum por 
dois dias. Transcorrido o tempo de hidratação os cortes serão obtidos sequencialmente, 
com espessura de 5 micrômetros, através de um micrótomo manual. Em seguida, será feita 
a pesca dos cortes em água, a aproximadamente 23°C, sendo coletados quatro cortes por 
amostra de nadadeira, para compor cada lâmina. Os cortes histológicos serão corados com 
Hematoxilina-Eosina e observados em um microscópio óptico Nikon® (Eclipse 80i, 
Shinjuku, Japão). Para a diferenciação e cálculo da percentagem do tecido conjuntivo e 
colágeno tipo I e tipo III por microscopia polarizada. As imagens serão analisadas pelo 
programa Image-Pro® Plus software version 4.5. (OCHANDIO et al., 2010). Os resultados 
(média ± desvio padrão, DP) serão submetidos à análise de variância (ANOVA) ao nível de 
significância de 5%, utilizando o software GraphPad Prism 5.  

Em relação ao preparo da ração, devido ao caráter oleoso do produto em teste (óleo 
de avestruz) foi adicionado óleo de soja a ração do grupo controle para equilibrar 
nutricionalmente os alimentos. Para avaliar o extrato etéreo, foi empregado o Método de 
Goldfish. Ele consiste em arrastar as gorduras por éter de petróleo, seguindo os passos 
descritos por Detmann (2012); e em seguida, utilizar a fórmula para gerar a porcentagem 
de gordura na amostra: % de gordura= (P2 – P1 / ASA) x 100. Em que: P2 = Peso do tubo 
coletor contendo a gordura (gramas); P1 = Peso do tubo coletor vazio (gramas); ASA = 
Peso da amostra (gramas). Os passos do arraste para o cálculo de extrato etéreo consistem 
em: 1. Limpar os tubos coletores com papel absorvente embebido em éter; 2. Deixar em 
estufa a 105 ºC até peso constante (de um dia para outro); retirar e colocar em dessecador 
para esfriar por 20 minutos antes de usar; 3. Pesar e anotar o peso (P1); 4. Pesar em torno 
de 1g de amostra (ASA), embrulhando-a em papel filtro; inserindo o cartucho com a amostra 
na grade do tubo extrator; 5. Acoplar o tubo extrator ao tubo coletor contendo 70 mL de Éter 
de Petróleo; 6. Aquecer a 60 ºC por 2 horas (submersos). Elevar para 70 ºC por 1 hora 
(gotejando). Dor 4 banhos (15 min, cada). Elevar para 90 ºC para recuperar o éter; 7. Retirar 
o tubo extrator e inserir o tubo recuperador de solvente; 8.  Levar o tubo para estufa a 105 
ºC por 1 hora; retirá-lo da estufa e colocá-lo em dessecador por 15 a 20 minutos; 9.  Pesá-
lo em balança analítica e anotar o peso (P2) (DETMENN, 2012; SILVA, 2002). 
 
3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados obtidos, a partir do Método de Goldfish, indicaram que o óleo de soja 
tem em sua composição maior concentração de gordura. Estes resultados apontaram a 
necessidade de balancear as rações introduzindo 3% do óleo de soja e 4% do óleo de 
avestruz. O equilíbrio de extrato etéreo evidenciará, que não é a concentração de gordura 
que proporciona regeneração celular e sim a composição e concentração diferencial dos 
componentes do óleo de avestruz. Em relação ao corte da cauda, foi feito o 
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aperfeiçoamento anatômico e teórico da técnica seguindo a metodologia descrita na 
literatura. Este refinamento de técnica tem como objetivo reduzir a mortalidade dos peixes 
por lesão arterial e hemorragia, assim como lesões viscerais por compressão excessiva na 
manipulação. Dessa forma busca-se reduzir também o estresse que poderia influenciar nos 
resultados cicatriciais.  

4       CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A pesquisa, no momento, está aguardando aprovação do comitê de ética para iniciar 
o tratamento dos peixes com ração contendo óleo de avestruz. Assim que liberada pelo 
comitê, as lesões caudais e as análises histológicas poderão ser estudadas; apontando ou 
não, possíveis ações benéfica do óleo de avestruz na regeneração tecidual. 
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