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RESUMO

Introdução: A  cicatrização  é  processo complexo que  envolve  a  organização  de
células, sinais químicos e matriz extracelular com a finalidade de reparar o tecido e
inicia-se uma cascata de processos reparatórios que assistida pela albumina, sendo
uma  proteína sintetizada  no  fígado.  Metodologia:  Refere-se  de  uma  revisão
bibliográfica o processo cicatricial assistida pela albumina humana, utilizando bancos
de dados online, limitados à publicações em português e inglês, excluso os resumos
de conferências e comentários.  Resultados e Discussão: Com o início da cascata
de  processos  reparatórios,  a  albumina  ajuda  como  transportador  de  hormônios,
proteínas,  antioxidante  e  leva  a  concentração  de  proteína  existente,  ativando  o
processo cicatricial, funcionando como defesa local, através da fagocitos e celular.
Conclusões:  A albumina  possui  diversas  função  como manutenção  da  pressão
osmótica, manter integridade microvascular,  ajuda no balanço ácido-basico, entre
outras, facilitando uma cicatrização mais rápida e eficiente.
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ABSTRACT

Introduction: Healing is a complex process that involves the organization of cells,
chemical  signals  and  extracellular  matrix  in  order  to  repair  tissue  and  initiate  a
cascade  of  reparative  processes  that  are  assisted  by  albumin,  being  a  protein
synthesized in the liver.  Methodology: A bibliographic review refers to the healing
process assisted by human albumin, using online databases, limited to publications
in Portuguese and English,  excluding abstracts from conferences and comments.
Results and Discussion: with the beginning of the cascade of reparative processes,
albumin helps as a transporter of hormones, proteins, antioxidants and leads to the
concentration of existing protein, activating the healing process, working as a local
defense, through phagocytes and cells. Conclusions: Albumin has several functions
such as maintaining osmotic pressure, maintaining microvascular integrity, helping
with acid-base balance, among others, facilitating faster and more efficient healing.
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INTRODUÇÃO

A regeneração é a restauração do tecido pré-existente, na ausência de formação de
cicatriz,  porém é apenas observado no desenvolvimento embrionário, organismos
inferiores ou em certos tecidos como ossos e fígado. Na cicatrização de feridas o
aperfeiçoamento da regeneração é trocado pela velocidade de reparo. (TAZIMA, et
al. 2008). A cicatrização é processo complexo que envolve a organização de células,
sinais químicos e matriz extracelular com a finalidade de reparar o tecido. Por sua
vez, o tratamento de lesões procura o fechamento rápido da lesão de forma a se
obter  cicatriz  funcional  e  esteticamente  aceitável  (MENDONÇA;  COUTINHO-
NETTO,2009).

No tecido lesionado a infiltração de células circulantes, com neutrófilos e monócitos
e a migração de células das áreas adjacentes, como células epiteliais, queratinócitos
e  fibroblastos,  contribuem  com  as  células  locais,  anteriormente  ativadas,  serão
responsáveis pela fibroplasia, processo que consiste na produção de colágeno pelos
fibroblastos e deposição de matriz extracelular,  angiogênese, formação de novos
vasos, cicatrização e reepitelização da região da ferida (Singer,  Clark,  1999). De
acordo com Clark quando ocorre um rompimento tecidual no ser vertebrado, inicia-
se  uma  cascata  de  processos  reparatórios,  correspondendo  uma  sequência  de
eventos,  dividido  em  três  fases  de  forma  continua,  inflamação,  proliferação  e
remodelagem, com intuito de restaurar o tecido que foi lesionado. 

A albumina humana é um medicamento  usado por  mais  de  cinquenta  anos por
diversos  casos  clínicos.  Sendo  uma  solução  coloide,  geralmente  utilizada  nos
pacientes graves como reposição volêmica, contendo seu principal embasamento
teórico,  baseados  em  na  sua  funcionalidade  de  recuperação  da  pressão
coloidosmótica plasmática, ajudando na manutenção do volume intravascular sem o
aumento do edema intersticial, além do aspecto ser associado aos níveis séricos de
albumina e o estado clínico, instituindo um marcador de gravidade, proporcionando a
menor seu nível sérico, maior será a gravidade do caso ( Falcão, Japiassú, 2011).

A albumina é sintetizada no fígado, sua concentração no plasma humano saudável é
entre 33 a 52 g/L,  com sua distribuição por dois compartimentos,  cerca de 40%
absorvido  no  espaço  intravascular  e  60%  no  espaço  extravascular.  Há  uma
permutação  entre  esses  meios  que  consiste  em  5%  do  teor  de  albumina
intravascular  por  hora,  ocorrendo  aumento  o  em  casos  como  infecção,  sepse,
choque,  grandes cirurgias,  traumas,  queimaduras (BOLDT,  2010). Contudo,  esse
trabalho tem como objetivo apresentar o processo cicatricial assistida pela albumina
humana por meio de uma revisão bibliográfica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre utilizando o processo cicatricial assistida
pela  albumina  humana,  utilizando bancos de  dados online.  Os  artigos  principais
foram  recuperados  especialmente  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  TEDEBC,
PubMed  Central  (PMC),  Digital  Library  USP,  Scientific  Electronic  Library  Online
(SCIELO),  utilizando  os  termos  Healing;  Albumin;  Regeneration; Lesion;  como
palavra-chave para a pesquisa. Esse trabalho incluí publicações científicas de 1999
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à 2011. Somente publicações com foco  apresentar o processo cicatricial assistida
pela albumina humana foram elegíveis para inclusão.

O desenvolvimento da pesquisa, desde a triagem do título, ao resumo e seleção de
estudo  foram  executadas  por  pesquisadores  que  trabalhavam  de  forma
independente. Entrando- se em consenso por quaisquer divergências. Os resultados
da  pesquisa  foram  limitados  à  publicações  em  português,  inglês  e  excluindo
resumos  de  conferências  e  comentários.  Tendo  como  os  artigos  considerados
eletivo foram utilizados para essa revisão bibliográfica. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após  a  ocorrência  do  ferimento,  começa-se  o  extravasamento  sanguíneo
preenchendo a área lesionada com plasma e elementos celulares, particularmente
plaquetas.  A  agregação  plaquetária  e  a  coagulação  sanguínea  elaboram  um
tampão, rico em fibrina, além de restabelecer a hemostasia, formando uma barreira
contra  a  invasão  de  agentes  patológicos,  protegendo  da  contaminação,
organizando  uma  matriz  provisória  fundamental  para  a  migração  celular.  Essa
matriz servirá  também, como reservatório  de citocinas e fatores de crescimento
que  serão  liberados  durante  as  fases  seguintes  do  processo  cicatricial.
(MENDONÇA; COUTINHO-NETTO,2009)

Após  a  lesão  tecidual,  ocorre  a  liberação  local  de  histamina,  serotonina  e
bradicinina proporcionando vasodilatação e aumento de fluxo sanguíneo no local,
como  resultado,  sinais  inflamatórios,  calor  e  rubor.  Com  o  aumento  do  fluxo
sanguíneo,  consequentemente,  ocasiona  permeabilidade  capilar  acarretando
extravasamento de líquido para o espaço extracelular,  demonstrando outro sinal
inflamatório,  edema. (TAZIMA, et al.  2008).  Na resposta inflamatória,  também é
liberada  a  prostaglandina  que  possui  função  de  estimulador  da  mitose  celular,
quimiotaxia  de  leucócitos  e  beneficia  a  exsudação  celular  no  processo  de
cicatrização.  Os  primeiros  polimorfonucleares  a  chegarem  à  lesão  são  os
neutrófilos  e  monócitos,  fazendo  a  fagocitação  dos  agentes  patológicos,  nas
primeiras 24-48 horas do trauma, seguido por macrófagos. (TAZIMA, et al. 2008).
O macrófago ativados são essencial célula efetora do processo de reparo tecidual,
degenerando  e  eliminando  componentes  do  tecido  conjuntivo  (TC)  danificado,
como  colágeno,  elastina  e  proteoglicanas.  Além desse  papel  na  fagocitose  de
fragmentos  celulares,  esses  secretam  fatores  quimiotáticos  envolvendo  outras
células inflamatórias ao local da ferida e produzem prostaglandinas (MENDONÇA;
COUTINHO-NETTO,2009).

No decorrer  da inflamação, os linfócitos T são polarizados em células efetoras,
sendo TH1 ou TH2,  distinguindo pela  formação de citocinas.  As citocinas TH1,
compondo-se de IFN-gama, IL-2, IL-18 e produção de imunidade pela ativação dos
linfócitos T citotóxicos (CD8+), células NK (natural killers). E as citocinas TH2 como
IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 origina a resposta imune humoral. A restauração tecidual
pela citocinas TH1 está associada a regeneração do tecido e as citocinas TH2 e a
ativação  de  fibroblastos,  produção  de  fibrogenese  e  colágeno  (SHÄFFER  E
BARBUL, 1998; HARTY et al., 2003; AZOUZ et al., 2004).
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A proliferação é constituída por três fases, após as atividades das fase inflamatória,
que são neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização. Nela inicia pelo terceiro dia
após a lesão, permanecendo por 2 a 3 semanas, sendo caracterizada pelo marco
inicial  da  formação  da  cicatriz.  (TAZIMA  et  al.,  2008).  A  neo-angiogênese  é  o
procedimento da formação de novos vasos sanguíneos, fundamental para ocorrer
a  cicatrização  da  ferida.  Em  todas  as  lesões,  o  suprimento  sanguíneo  dos
fibroblastos  que  são  encarregados  pela  síntese  de  colágeno  resultante  do
crescimento de novos vasos e do tecido de granulação. Os novos vasos formam-se
a partir de tecidos endoteliais sólidos, eles emigram da periferia para o centro da
ferida, pela fibrina aplicada na ferida (TAZIMA et al., 2008). Após o terceiro dia de
inflamação, onde os leucócitos polimorfonucleares fizeram sua função de higienizar
a área lesionada. As células mesenquimais são transformadas em fibroblastos e
levados ao local  infamado, eles se dividem e geram os componentes da matriz
extracelular. Sendo a principal função do fibroblastos é a síntese do colágeno, na
fase celular da inflamação. O principal responsável pela sustentação e força tensil
da cicatriz é o colágeno, produzido e degradado pelos fibroblastos, assim colágeno
é substituído no decorrer das semanas (TAZIMA et al., 2008).

A  matriz  extracelular,  chamada  também de  substância  fundamental,  substitui  o
coágulo que estava depositado na lesão. A matriz possui a finalidade de restaurar
constantemente  o  tecido  lesionado.  A  ordenação  dos  feixes  de  colágenos
produzidos e a ajudar nos vasos neoformados é feita pelos fibroblastos, logo são a
maior fonte de proteínas da matriz. Além de ser constituídas por outras proteínas
como  colágeno,  fibrina,  proteoglicanos,  que  seriam  os  ácidos  hialuronicos  e
condroítina,  glicoproteínas  como  laminina  e  fibronectina,  água  e  eletrólitos
(TAZIMA et al., 2008).

Na fase da remodelagem, o principal componente a derme é o colágeno e essa
etapa constitui a composição e disposição dele. Essa substituição frequente pode
alterar  a  sua  estrutura,  mudando  as  fibras  paralelas  aleatórias  entrelaçando  e
organizando,  podendo ocasionar  cicatriz queloidianas ou cicatriz hipertróficas.  A
remodelagem é encarregado pela resistência  da ferida,  porém nunca atingira  a
mesma resistência anterior ao trauma (ISAAC et al., 2010).

A albumina é uma molécula pequena e a mais abundante nas proteínas plasmáticas,
correspondendo  a  50%  do  total  das  proteínas  no  compartimento  corporal.  Sua
sintetização é no fígado com taxa de 150 à 250 mg/kg do peso corporal. Sendo sua
meia-vida entre 18 a 21 dias em condições fisiológicas, porém esse quadro reduz
em  pacientes  graves.  Em  casos  normais,  corresponde  a  80%  da  pressão
coloidosmótica,  ainda  auxilia  do  equilíbrio  ácido-básico,  operando  em  forma  de
tampão, em situações de acidose e alcalose metabólica e assiste no transporte de
substâncias fisiológicas e drogas. Na ocorrência de um trauma ou sepse, os níveis
séricos  diminuem,  em  relação  a  sua  longa  meia  vida  molécula,  resulta  pelos
elementos, redistribuição do espaço intravascular, diminuição da síntese e aumento
do catabolismo, podendo ocasionar uma diminuição de níveis 1 à 1,5 g/dL em 3 à 7
dias (Falcão, Japiassú, 2011).

Há  vários  efeitos  concedidos  pela  administração  de  albumina  venosa  que  são,
transporte  de  hormônios,  como cortisol  e  tiroxina,  sais  biliares,  íons  de cálcio  e
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magnésio,  ácidos  graxos,  além  da  regulação  de  propriedades  vasculares  pela
manutenção  da  pressão  osmótica  e  da  integridade  microvascular,  assiste  no
equilíbrio  ácido-base  e  possui  efeito  antioxidantes  e  protetor  contra  apoptose
(Falcão, Japiassú, 2011).

Esta proteína contem notáveis capacidades de ligações, entre água, sódio, cálcio e
oligoelementos. Sendo também importante para o transporte para ácidos graxos,
bilirrubina, hormônios e medicamentos. A albumina consegue liga-se a substâncias
toxicas, como ácidos graxos livres e elimina radicas livres, logo ajudando a reduzir
essas patologias,  como a sepse. Ademais possuem papel  como manutenção da
pressão  osmótica  e  manter  integridade  microvascular,  ajuda  no  balanço  ácido-
basico e possui atividades antioxidantes (BOLDT, 2010). Além da albumina leva a
concentração  de  proteína  existente,  ativando  o  processo  cicatricial,  funcionando
como defesa local, através da fagocitos e celular (ASEVEDO et al., 1999).

CONCLUSÕES

A cicatrização é processo complexo que envolve a organização de células, sinais
químicos e  matriz  extracelular  com a finalidade de reparar  o  tecido,  com isso  o
tratamento de lesões procura o fechamento rápido da lesão de forma a se obter
cicatriz funcional e assistida pela albumina que possui função como manutenção da
pressão osmótica e manter integridade microvascular,  além de ajuda no balanço
ácido-basico,  possui  atividades  antioxidantes  e  leva  a  concentração  de  proteína
existente, ativando o processo cicatricial, funcionando como defesa local, através da
fagocitose celular, logo ela facilita uma cicatrização mais rápida e eficiente.
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