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Introdução: A cicatrização de feridas é um processo essencial para a 

sobrevivência do organismo. Alguns ácidos graxos foram descritos como 

moduladores da cicatrização de feridas. No entanto, o papel dos ácidos 

graxos ômega-3 não é claro. Objetivos: No presente trabalho, investigamos 

os efeitos da administração peri-operatória oral de óleo rico em ácido 

eicosapentaenóico (EPA) na cicatrização de feridas em camundongos. 

Metodologia: Os protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal (CEUA n° 3076-1 e 3839-1) da 

Universidade de Campinas (UNICAMP). Camundongos C57BL/6 adultos 

foram suplementados com óleo rico em EPA (50 μL) 4 semanas. Após este 

período, as feridas foram induzidas cirurgicamente e uma área de 1 cm2 foi 

removida na região dorsal dos animais. Para avaliar o fechamento da ferida, 

as mesmas foram fotografadas e a área foi medida usando o software Image 

J. Coloração histológica de Sirius Red foi utilizada para avaliar a 

reorganização do colágeno. Enzimas responsáveis pela reorganização do 

colágeno e citocinas foram analisadas por ELISA.  Para determinarmos as 

populações celulares presentes no tecido cicatricial, utilizamos citometria de 

fluxo. Utilizamos também animais nocautes para IL-10-/- (IL-10-/-) para a 

análise do fechamento macroscópico da ferida,  e da reorganização de 

colágeno. As comparações entre os grupos foram feitas utilizando teste 



Mann-Whitney ou One-Way ANOVA e pós-teste de Bonferroni. Foram 

considerados significativos valores de p<0.05. Após 4 semanas de 

suplementação com óleo rico em EPA, os camundongos aumentaram as 

concentrações séricas de EPA (20: 5ω-3) (6 vezes) e ácido 

docosahexaenóico (DHA; 22: 6ω-3) (33%) em relação aos camundongos 

controle. Ácidos graxos ômega-3 também foram incorporados na pele nos 

camundongos alimentados com EPA. O processo de cicatrização de feridas 

foi retardado no terceiro e no sétimo dia após o ferimento em camundongos 

que receberam óleo rico em EPA quando comparado a camundongos 

controle, mas não houve efeito no tempo total necessário para o fechamento 

da ferida. A reorganização do colágeno, que afeta a qualidade do tecido da 

ferida, foi prejudicada após a suplementação com óleo rico em EPA. Estes 

efeitos foram associados com um aumento de macrófagos M2 e 

concentrações de interleucina-10 (IL-10) no tecido nos estágios iniciais da 

cicatrização da ferida. Na ausência de IL-10 (camundongos nocautes IL-10 -/-

), o fechamento da ferida e a organização do colágeno foram normalizados 

mesmo quando o EPA foi administrado, confirmando que os efeitos deletérios 

da suplementação de óleo rico em EPA foram devidos à produção excessiva 

de IL-10. Em conclusão, a administração peei-operatória e oral de óleo rico 

em EPA prejudica a qualidade da cicatrização de feridas sem afetar o tempo 

de fechamento da ferida, provavelmente devido a uma elevação da citocina 

anti-inflamatória IL-10. 
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