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INTRODUÇÃO  
 

 



REPARO 
 

 Restauração 
 
 
 
Envolve a proliferação de várias células e interação com a 
matriz extracelular (MEC); 
 
 
Regeneração  
      ou 
Cicatrização 

• Arquitetura 
• Função tecidual 

Ambos requerem crescimento celular, 
diferenciação e interação entre 

célula/MEC 



Regeneração 

• Proliferação de células e tecidos para substituir estruturas perdidas; 
• Os componentes lesados são reconstituídos e retornam ao estado 

normal; 
• Não ocorre danos funcionais significativos ao tecido/órgão; 
• Controlada por fatores bioquímicos de crescimento, liberados em 

resposta a lesão celular, necrose ou trauma mecânico. 
 
Como exerce seu controle? 

 
 Induz células em repouso a entrar em seu ciclo celular; 

 
 Equilibra fatores estimulatórios ou inibitórios; 

 
 Encurta o ciclo celular; 

 
 Diminui a perda celular; 
 

 
 



Cicatrização 

• Quando os tecidos não são capazes de regeneração; 
 

• Lesão é grave ou crônica - danos funcionais; 
 

• Ocorre deposição de colágeno e elementos da MEC, promovendo a 
formação de uma cicatriz. 

Regeneração 
 
 
 

Restituição dos componentes 
teciduais 

Cicatrização 
 
 
 

Resposta fibroproliferativa 
que “remenda”, em vez de 

restaurar o tecido 



Os processos reparadores são mais comumente demonstrados na 
pele, no entanto, padrões de eventos bioquímicos e celulares ocorrem 
em praticamente todos os outros tecidos; 
 
Sequência de cicatrização (coagulação, inflamação, reepitelização, 
tecido de granulação e remodelação da matriz e tecido), divide-se em 
três fases: 
 
 
1) Inflamação; 

 
2) Proliferação; 

 
3) Remodelação. 

Fases da Cicatrização 



Fases da Cicatrização 

• Vasoconstrição – resposta tecidual espontânea para 
estancar a hemorragia: 

 Trauma tecidual e hemorragia local; 
 Fator XII (fator de Hageman) – induz a ação do sistema 
complemento, sistema fibrinolítico, cininas (ex.: bradicinina) e sistemas 
coagulantes; 

 
• Plaquetas facilitam a formação de um coágulo sanguíneo e 

fornecem matriz temporária para a migração celular; 
 
 

1) Fase Inflamatória ou Exsudativa (3 a 5 dias) 



Fases da Cicatrização 

 
• Hemostasia controlada: 
 Mediadores químicos (histamina, prostaglandinas, cininas e 

leucotrienos) promovem vasodilatação; 
 Aumento da permeabilidade dos vasos; favorecem a quimiotaxia 
dos leucócitos (“ingerir” bactérias, células mortas, anormais ou 
infectadas); 

 
• Aparecimento dos sinais prodrômicos da inflamação: 
 Dor, calor, rubor, edema. 

 

1) Fase Inflamatória ou Exsudativa (3 a 5 dias) 



Fases da Cicatrização 

• Reepitelização:  
• Entre 24 a 48 horas após lesão inicial; 
• Células basais presentes nas bordas da ferida; 
• Proliferam, se alongam, e começam a migrar para 

o outro lado da superfície da ferida até que ocorra 
a inibição por contato; 

• Ocorrem mais rapidamente em lesões de mucosa 
oral do que lesões em pele; 

 
 
 
 

2) Fase Proliferativa (3 a 14 dias) 



Fases da Cicatrização 

 

• Formação  de tecido de granulação (tecido granular rosa):  
Aproximadamente 4 dias após o inicio da lesão; 
Constituído de fibroblastos, células inflamatórias, capilares 
neoformados envoltos em colágeno, fibronectina e ácido hialurônico; 
 
• Migração de fibroblastos:  
Terceiro dia e atingem o pico em 7 dias; 
Sintetizam nova MEC e colágenos imaturos, além de secretarem uma 
variedade de fatores de crescimento; 
 
 

2) Fase Proliferativa (3 a 14 dias) 



Fases da Cicatrização 

• Angiogênese: 
Criação de novos capilares sanguineos 
Torna-se ativo a partir do segundo dia; 
Orientada a partir da hipóxia da lesão, fatores de crescimento 
nativos - fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), 
fator de crescimento fibroblástico 2 (FGF-2) e TNF-beta; 
 
• Síntese protéica:  
Cerca de 5 dias após a lesão; 
 
 
 
 
 

2) Fase Proliferativa (3 a 14 dias) 



Fases da Cicatrização 

 

• Contração da ferida:  

4 a 5 dias após a lesão e continua por cerca de 2 semanas ou 

mais nas feridas crônicas; 

A taxa de contração depende do local e forma da ferida; 

Caracterizada pela predominância de miofibroblastos na 

periferia 

  

2) Fase Proliferativa (3 a 14 dias) 



Fases da Cicatrização 

3) Fase de Remodelagem (7 dias a 1 ano) 

• Começa a predominar a partir de 21 dias após a lesão; 
 

• Ocorre equilíbrio entre taxa de síntese e degradação de 
colágeno:  

 Controlado por mediadores presentes na lesão; 
 

• Os fibroblastos começam a desaparecer; 

• Colágeno tipo III depositado durante a fase de granulação 
é gradualmente substituído por um colágeno mais 
resistente (tipo I). 

  



Fases da Cicatrização 

3) Fase de Remodelagem (7 dias a 1 ano) 
A resistência à tração do tecido de cicatrização aumenta e no final atinge 
cerca de 80% da resistência original; 

 

• Pode durar diversos anos envolvendo um processo de degradação e 
formação de matriz; 
 

Falhas no equilíbrio do processo podem levar a excesso ou 
inadequada degradação da matriz 

 

Cicatriz exuberante ou deiscência da lesão 

 

 



Tipos de Cicatrização 

Cicatrização por primeira intenção 
(União primária) 

• Uma das formas mais simples de reparo; 
 

• Resultado de incisão cirúrgica limpa, não infectada e bordas 
aproximadas por suturas; 

 
• A incisão causa somente uma ruptura da continuidade da membrana 

basal epitelial e morte de relativamente poucas células epiteliais e 
tecido conjuntivo; 

 
• A regeneração epitelial predomina sobre a fibrose. 



A incisão é preenchida com 
coágulo sanguíneo e fibrina; 
 
 
Rapidamente invadida por 
tecido de granulação; 
 
Início de um novo epitélio; 
 
Dentro de 24h, neutrófilos são 
detectados na margem do 
coágulo; 

Cicatrização por primeira intenção 

Tipos de Cicatrização 



• 3 dias - os neutrófilos são substituídos por macrófagos; 
 
• O tecido de granulação invade progressivamente o espaço da incisão; 

 
• Fibras de colágeno neoformadas verticais são evidentes na borda da lesão; 

 
• 5 dias - a neovascularização atinge seu ponto máximo. 

Cicatrização por primeira intenção 

Começa a mitose de células 
basais da borda da epiderme; 
 
Formação de uma camada 
epitelial fina; 

Tipos de Cicatrização 



• 1 mês – a cicatriz consiste em um tecido conjuntivo celular 
destituído de células inflamatórias e recoberto por epiderme 
normal; 
 
 

• A força elástica da ferida aumento com o tempo. 

• 2ª semana – acúmulo contínuo de 
colágeno e proliferação de 
fibroblastos; 
 

• Infiltrado leucocitário, edema e 
neovascularização estão diminuídos; 
 

• Aumento de deposição de colágeno e 
regressão dos canais vasculares; 

Cicatrização por primeira intenção 

Tipos de Cicatrização 



Cicatrização por segunda intenção 
(União secundária) 

• Associado à injúria avulsiva, infecção local ou fechamento 
inadequado da lesão; 
 

• Perda tecidual ou celular mais extensa; 
 

• Ocorre em feridas grandes, abscessos, ulcerações, infartos; 
 

Tipos de Cicatrização 



Cicatrização por segunda intenção 
(União secundária) 

 
• Processo básico de reparo é o mesmo da união primária, diferindo 

em alguns aspectos: 
Formação de coágulo extenso ou crosta rica em fibrina; 

 A reação inflamatória é muito mais intensa; 
 Existe tecido de granulação abundante; 
 A cicatriz contrai pela ação de miofibroblastos; 
 Seguida pelo acúmulo de MEC e a formação de uma cicatriz 
grande. 
 
• Formação excessiva de tecido cicatricial pode provocar a formação de 

uma protuberância no local (quelóide) – mais em pacientes negros. 

Tipos de Cicatrização 



Cicatrização por terceira intenção 

• Lesões complexas; 
 

• Procedimento que combina a cicatrização secundária com 
fechamento primário tardio. 

1ª intenção 2ª intenção 3ª intenção 

• A cicatrização de feridas através do uso de enxertos de 
tecido para cobrir grandes feridas e reduzir ou eliminar o espaço 
entre as margens da ferida.  

Tipos de Cicatrização 



Processo especializado de cicatrização 

• Osso         regeneração; 
 
• Calcificação da matriz tecidual conjuntiva; 

 
• Formação de calo ósseo atuando como estabilizador biológico, 

reduzindo movimento interfragmentar. Cicatrização óssea natural 
chamado de ossificação endocondral; 

 
• Cirurgião: ossificação intramembranosa, logo os osteoblastos 

começam a depositar osteóide, devido a linha de fratura estar muito 
próxima ela é preenchida concentricamente por osso lamelar. 



Feridas por extração 

• Alvéolo dental                      cicatrização por 2ª intenção; 
 
1. Organização de um coágulo entre 24 e 48 horas; 
2. Coágulo arcabouço;         
3. Osteoclastos reabsorvem crista óssea alveolar; 
4. Angiogênese; 
5. 2ª semana o coágulo continua a organizar-se e novos 

vasos sanguíneos vão em direção ao centro do coágulo;         
6. Trabeculados de osteóides se estendem para o centro do 

alvéolo e a atividade osteoclástica é reduzida; 
7. Superfície da lesão completamente epitelizada; 

 



Feridas por extração 

8. Remodelação óssea ativa (deposição e 
reabsorção) por semanas; 
9. Dentro de 4 a 6 meses a região da lesão pode não 
ser mais reconhecida; 
 

 



Complicações da cicatrização da lesão 

• Infecção da lesão 
 
1. Todas as lesões são contaminadas; infecção da lesão, onde a sobrecarga 

de replicação bacteriana prejudica a cicatrização; 
 

2. Células recém formadas e sua matriz de colágeno são mais vulneráveis a 
esses produtos de quebra da infecção da lesão e resultam na lise celular e 
de colágeno, contribuindo para a piora da cicatrização; 
 

3. Manifestações: eritema, dor, calor, edema, juntamente com odor e pus; 
 

4. Trauma tecidual excessivo, tecido necrótico remanescente, corpos 
estranhos, ou defesas do hospedeiro comprometidas; 
 

5. Técnica cirúrgica, remoção de resíduos, hemostasia e eliminação do 
espaço morto. 
 
 



Complicações da cicatrização da lesão 

• Deiscência da lesão 
 

1. Separação parcial ou total das margens da lesão; 
 

2. Provem de uma falha tecidual do que de técnicas de sutura 
impróprias; 
 

3. Fechada novamente ou por 2ª intenção: 
 Dependendo da extensão da ruptura da lesão e do diagnóstico 
da situação clínica. 

 

Arquivo CTBMF Arquivo CTBMF 



Complicações da cicatrização da lesão 

Cicatrização proliferativa: 
 Caracterizada pela hipervascularização e hipercelularidade; 
 
1. Cicatrização hipertrófica: 
• Surgem rapidamente após a injúria; 
• Estendem-se até as margens da lesão e regridem no final; 
 
2. Quelóide: 
• Meses após a injúria; 
• Além dos limites da ferida; 
• Raramente diminuem; 
• Predileção racial e familiar; 
• Indivíduos suscetíveis geralmente apresentam quelóides em face, 

lóbulos da orelha e região anterior do peito. 
 
 
 

 
 
 



Fatores sistêmicos da cicatrização da lesão 

• Idade 
• Nutrição 
• Pacientes Diabéticos    

 

1. A hiperglicemia interfere na função linfocítica e neutrofílica, 
quimiotaxia e fagocitose. 
 

2. Permeabilidade das células sanguíneas vermelhas e prejudica o 
fluxo sanguíneo em pequenos vasos na superfície da ferida, 
resultando na deficiência de oxigênio e nutrientes, deixando a 
região da ferida vulnerável a bactérias e fungos. 
 

 
 
 




