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RESUMO 
 
 

A bioeletricidade tem se tornado cada vez mais reconhecida no mundo científico e 
isto se dá por sua importante contribuição na cicatrização de feridas. Dentro dessa 
modalidade terapêutica está inserida a terapia com microcorrente, que tem como 
objetivo recarregar energicamente os tecidos do organismo, levando a benefícios 
como o aumento de adenosina trifosfato e a síntese de proteínas essenciais para o 
processo de reparo tecidual, como o colágeno e a elastina. Essa terapia é indicada 
por se tratar de uma corrente com baixa frequência e pequena intensidade, fatores 
esses que favorecem o restabelecimento do potencial elétrico das células. A 
microcorrente entra como uma eletroterapia que pode favorecer o reparo do tecido 
lesionado, que muitas vezes pode ser demorado e oneroso. Por se tratar de uma 
corrente de elevado potencial durante o processo de reparação tecidual, ela pode 
atuar tanto na fase inflamatória quanto na proliferativa. Dessa maneira, este estudo 
teve por objetivo principal avaliar a resposta cicatricial quanto ao efeito da 
microcorrente em lesões cutâneas em ratos. Para tanto, foram utilizados 28 ratos 
Wistar, divididos em dois grupos: grupo tratado (GT) e grupo controle (GC). Os 
animais de ambos os grupos foram submetidos a procedimento cirúrgico de lesão 
cutânea região cervical dorsal, seguido de tratamento com microcorrente durante 21 
dias no GT, e sem tratamento específico no GC. Também foi realizada a avaliação 
termográfica à cada três dias de todos os animais. Após este período, foi feita 
eutanásia com posterior coleta de pele na região da lesão para avaliação 
histopatológica. Os resultados obtidos mostraram, a partir dos parâmetros 
analisados, a presença de um recurso capaz de incrementar a formação de novos 
vasos, embora não apresentasse efeito significativo em relação à proliferação de 
fibroblastos. Diante disso, sugere-se que a utilização da microcorrente possa ter 
favorecido a neovascularização nos tecidos dos animais analisados. 
 
 
Palavras-chave: Rato. Microcorrente. Angiogênese. Reparo tecidual.  



 

 

ABSTRACT 
 
 

Bioelectricity has become increasingly recognized in the scientific world and this is 
due to its important contribution in wound healing. Within this therapeutic modality is 
inserted the therapy with microcurrent, which aims to recharge energetically the 
tissues of the body, leading to benefits such as the increase of adenosine 
triphosphate and the synthesis of proteins essential for the process of tissue repair, 
such as collagen and elastin . This therapy is indicated because it is a current with 
low frequency and small intensity, factors that favor the reestablishment of the 
electric potential of the cells. The microcurrent enters as an electrotherapy that can 
favor the repair of the injured tissue, which can often be time consuming and costly. 
Because it is a current of high potential during the tissue repair process, it can act 
both in the inflammatory and proliferative phases. Thus, this study had as main 
objective to evaluate the cicatricial response regarding the effect of the microcurrent 
on cutaneous lesions in rats. For this, 28 Wistar rats were divided into two groups: 
treated group (GT) and control group (CG). The animals of both groups underwent a 
surgical procedure of skin lesion in the dorsal cervical region, followed by treatment 
with microcurrent for 21 days in the GT, and without specific treatment in the CG. A 
thermographic evaluation was also performed every three days of all animals. After 
this period, euthanasia was performed with subsequent collection of skin in the lesion 
region for histopathological evaluation. The obtained results showed, from the 
analyzed parameters, the presence of a resource able to increase the formation of 
new vessels, although it did not present significant effect in relation to the 
proliferation of fibroblasts. Therefore, it is suggested that the use of microcurrent may 
have favored neovascularization in the tissues of the animals analyzed. 
 
 
Keyword: Mouse. Microcurrent. Angiogenesis. Tissue repair.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Revisão Bibliográfica 

Figura 1 –  Camadas da epiderme 14 

Figura 2 –  Camadas da derme  15 

 
ARTIGO – Avaliação do efeito da microcorrente na 
reparação de feridas cutâneas em ratos 

 

Figura 1 –  Lesão do grupo controle após 21 dias, sem 

aplicação de microcorrente. Derme com 

proliferação focal moderada de fibroblastos e com 

discreta neovascularização. HE. Obj. 40x 

30 

Figura 2 Lesão do grupo tratado após 21 dias, com 

aplicação de microcorrente. Derme com 

proliferação moderada de fibroblastos e 

neovascularização moderada. HE. Obj. 40x. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Hz Hertz 

 µA   Microampére 

ATP Adenosina Trifosfato  

VEGF Crescimento Endotelial Vascular 

HE Hematoxilina Eosina 

mg Miligrama  

kg Quilograma 

cm Centímetro  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................12 

2 REVISÃO DE LITERATURA..................................................................................13 

2.1 PELE....................................................................................................................13 

2.1.1 Epiderme..........................................................................................................13 

2.1.2 Derme...............................................................................................................14 

2.2 REPARAÇÃO TECIDUAL....................................................................................15 

2.2.1 Fase inflamatória.............................................................................................16 

2.2.2 Fase proliferativa.............................................................................................16 

2.2.3 Fase de remodelamento.................................................................................18  

2.3 TERAPIA COM MICROCORRENTE....................................................................18 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................20 

3 OBJETIVOS............................................................................................................22 

3.1 OBJETIVO GERAL...............................................................................................22 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................22 

4 ARTIGO  

Avaliação do efeito da microcorrente na reparação de feridas cutâneas em 

ratos...........................................................................................................................23  

RESUMO....................................................................................................................23 

ABSTRACT................................................................................................................24 

4.1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................25  

4.2 MATERIAL E MÉTODOS....................................................................................26  

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO...........................................................................29  

CONCLUSÃO............................................................................................................32  

REFERÊNCIAS..........................................................................................................33 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cicatrização pode ser definida como sendo um processo pelo qual o 

organismo busca reparar uma lesão, e tem por finalidade restaurar a integridade 

anatômica e funcional do tecido. Assim, após um trauma, as células do organismo 

se organizam na tentativa de promover a reparação tecidual adequada, e diversos 

fatores podem alterar este reparo. Dessa maneira, organismo lança mão de um 

complexo mecanismo que envolve quimiotaxia, divisão celular, neovascularização, 

síntese de matriz proteica extracelular e remodelação da cicatriz (FERREIRA et al., 

2008). 

 Neste processo ocorre a diminuição da capacidade elétrica da célula gerada 

pela inflamação estabelecida após a lesão, ocasionando redução da bioeletricidade 

celular, o que pode comprometer o tempo de reparo. Portanto, a qualidade da 

cicatriz formada depende diretamente dos eventos bioquímicos e celulares 

envolvidos neste processo, o que irá resultar em uma resposta tecidual à lesão 

(MENDONÇA et al., 2006). 

  Nesse sentido, sabe-se que a terapia com microcorrente favorece a 

regeneração tecidual gerando energia celular para os tecidos do organismo, 

capacitando a célula para que ocorra aumento de adenosina trifosfato (ATP), 

angiogênese e a síntese de proteínas essências para o processo de reparo. Uma 

corrente subsensorial normaliza a atividade no interior da célula após esta ter sofrido 

algum tipo de lesão. Então, a partir da adição externa de microcorrente, ocorre o 

aumento da produção de ATP pela mitocôndria entre 300% e 500% e com isso, há 

síntese de proteínas, oxigenação, troca iônica, absorção de nutrientes e eliminação 

de catabólitos residuais, podendo neutralizar a polaridade oscilante de células 

deficientes e estimular a drenagem linfática (AGNE et al., 2013).  

 Deste modo, embora haja estudos na Medicina Humana que abordem sobre a 

utilização da microcorrente como uma terapia no tratamento de traumas, ainda há 

necessidade de conhecer os benefícios gerados através da aplicação da mesma em 

lesões cutâneas e sua contribuição para regeneração tecidual adequada em 

animais, o que poderia ser uma alternativa de terapia também no âmbito médico 

veterinário. Assim sendo, este trabalho objetivou avaliar a resposta cicatricial quanto 

ao efeito da microcorrente em lesões cutâneas em ratos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 PELE 

 

 

 A pele recobre a superfície do corpo e é constituída por uma porção epitelial 

de origem ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem 

mesodérmica, a derme (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). Trata-se de uma 

membrana de camada dupla que envolve toda a superfície exterior do corpo, na qual 

a epiderme é um tecido epitelial mais externo e a derme é um tecido conectivo 

fibroso de elastina e colágeno (HARRIS, 2003). 

 Ela pode ser definida como uma barreira mediadora entre o organismo e o 

ambiente, composta por diferentes células e estruturas que garantem proteção, 

controle da temperatura corpórea, metabolismo de vitamina D e capacidade 

sensorial. Também possui outras funções, como a proteção contra agentes físicos, 

químicos e biológicos do ambiente, além de ser relativamente impermeável graças à 

queratina presente na camada córnea que recobre a epiderme (GUIRRO; GUIRRO, 

2004). 

 

 

2.1.1 Epiderme 

 

 

  É classificada como epitélio de revestimento estratificado e pavimentoso, por 

possuir várias camadas de células que vão se achatando à medida que se tornam 

mais superficiais. A camada basal da epiderme possuem intensa atividade mitótica, 

e, através dos queratinócitos, produzem queratina, que é uma proteína maleável e 

responsável pela impermeabilidade cutânea (KEDE; SABATOVICH, 2009). 

 A epiderme encontra-se dividida em cinco camadas. A mais interna, que é a  

a camada basal, apresenta uma grande atividade mitótica dos queratinócitos, células 

responsáveis pela produção de queratina. Também apresentam melanócitos, que 

sintetizam a melanina, e as células sensoriais de Merkel. As células de Langherans, 

que participam das reações imunitárias, são transitórias. Nos queratinócitos da 
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camada espinhosa estão presentes filamentos de queratina e desmossomos, que 

mantêm as células coesas. Na camada granulosa, as células são achatadas e 

carregadas de grânulos querato-hialinos; e na camada lúcida, as células são 

espessas e achatadas. Quando atingem a camada córnea, os queratinócitos 

assumem um formato achatado, apresentam-se anucleados e mortos (Figura 1) 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

 

 

Figura 1 – Camadas da epiderme 

 

Fonte: JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, cap.18, 

2008. 

 

 

2.1.2 Derme 

 

 

 A derme fornece força e estrutura à pele e é composta por duas camadas: 

uma superior denominada de derme papilar; e outra mais interna chamada de derme 

reticular. Localiza-se abaixo da epiderme, separada pela junção dermo-epidérmica, 

onde as células fibroblásticas presentes nela são capazes de produzir colágeno e 

elastina, que compõem o tecido conjuntivo. Também na derme estão presentes os 
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vasos sanguíneos e linfáticos e as glândulas sudoríparas e sebáceas (Figura 2) 

(SMELTZER; BARE, 2006). 

 Na derme papilar, encontra-se o maior número de fibroblastos, capilares e 

fibras colágenas constituídas por colágeno tipo III. As fibras são mais finas e não se 

agrupam em feixes. A derme reticular é formada por colágenos do tipo I que correm 

em vários sentidos agrupando-se em feixes (KEDE; SABATOVICH, 2009). 

 

 

Figura 2 – Camadas da derme 

 

Fonte: JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, cap.18, 

2008. 

 

 

2.2 REPARAÇÃO TECIDUAL 

 

 

 Para que ocorra o processo de reparação tecidual, o organismo lança mão de 

um complexo mecanismo que envolve quimiotaxia, divisão celular, 

neovascularização, síntese de matriz proteica extracelular e remodelação da cicatriz. 

Isto acontece para restaurar a integridade anatômica e funcional do tecido 

(FERREIRA et al., 2008). 
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 A qualidade da cicatriz formada depende diretamente dos eventos 

bioquímicos e celulares envolvidos neste processo, o que irá resultar em uma 

resposta tecidual à lesão (MENDONÇA et al., 2006). Desse modo, há três fases de 

cura que determinam a cicatrização da ferida e incluem: inflamação, proliferação e 

remodelamento (TAZIMA et al., 2008). 

 

 

2.2.1 Fase inflamatória 

 

 

 A primeira fase é a inflamatória, onde ocorre o início da formação de um 

coágulo constituído por plaquetas, responsável por criar uma barreira de proteção 

impermeável, que atua protegendo a lesão de possíveis infecções. Além de 

participar do processo de coagulação, as plaquetas contêm substâncias 

biologicamente ativas, como prostaglandinas e o fator de crescimento, que 

participam ativamente na formação de um novo tecido epitelial (KITCHEN, 2003). 

 Estabelecida a lesão tecidual, ocorre a liberação de histamina, serotonina e 

bradicinina, que juntas, irão promover a vasodilatação e o acréscimo de fluxo 

sanguíneo. Então, com o aumento da permeabilidade capilar, há extravasamento de 

líquido para o espaço extracelular e formação do edema. Neste momento, sinais 

característicos do processo inflamatório, como calor e rubor, estão presentes na 

área lesionada.  Nas primeiras 24-48 horas após a lesão ocorre a migração de 

neutrófilos e monócitos, que são os primeiros a alcançar o local lesionado, e têm 

como função remover as superfícies da ferida e fagocitar elementos antigênicos e 

corpos estranhos (TAZIMA et al., 2008). 

 

 

2.2.2 Fase proliferativa 

 

 

 A fase proliferativa é de extrema importância, pois nela ocorrem quatro etapas 

fundamentais que asseguram o fechamento bem-sucedido da ferida: a epitelização, 

a angiogênese, a formação do tecido de granulação e a síntese de colágeno. Na 

epitelização, as células da camada basal, os queratinócitos, se proliferam e migram 
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em direção superior às camadas da epiderme. Já na etapa de angiogênese, há 

migração de células endoteliais e formação de novos capilares (CAMPOS et al., 

2007). 

 Em relação ao tecido de granulação, sabe-se que ele é composto por 

fibroblastos, substâncias produzidas por eles e vasos sanguíneos, o qual apresenta-

se granuloso e avermelhado, e representa uma indicação positiva da cicatrização. 

Por último, na síntese de colágeno, que tem seu início marcado após ativação do 

fator de crescimento, ocorre a proliferação e ativação dos fibroblastos (CAMPOS et 

al., 2007). 

 O fibrinogênio, proteína presente no plasma sanguíneo, se converte em 

fibrina e participa da cascata de coagulação, caracterizada por ser um exsudato da 

inflamação. Ao transformar-se em fibrina, dá origem a uma rede em que os 

fibroblastos se organizam e passam a aumentar em quantidade, secretando os 

elementos proteicos do tecido cicatricial. Junto com a fibroplasia, também ocorre 

uma forte multiplicação vascular. Surgem também os miofibroblastos, que são 

células compostas por actina e miosina que atuam na contração, favorecendo a 

reepitelização e fechamento da lesão (SARANDY, 2007). 

 À medida que o leito da lesão é preenchido por tecido de granulação, ocorre o 

surgimento de mais fibras de colágeno, adquirindo um volume fibrótico que 

caracteriza a cicatriz. Então, aparecem as primeiras fibras de colágeno tipo I. Com o 

tempo, acentua-se a retirada de colágeno e grande parte das células somem, 

observando-se a morte programada de fibroblastos e células endoteliais, dando 

forma à cicatriz (BALBINO et al., 2005). 

 O fibroblasto é responsável pela reposição de uma nova matriz e síntese de 

ácido hialurônico e fibronectina, que promoverá a aderência das células e colágenos 

tipo I e III, que formam a matriz extracelular inicial.  Após o amadurecimento da 

matriz, o colágeno tipo I torna-se predominante, e em seguida, ocorre a deposição 

de proteoglicanos fornecendo uma estrutura rígida que facilitará a futura 

regeneração. Os tipos de colágeno são transformados e sofrem uma mudança 

gradual em suas quantidades (KITCHEN, 2003). 
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2.2.3 Fase de remodelamento  

 

 Já na fase de remodelamento, o colágeno é imaturo e de aspecto semelhante 

a um gel. Isso ocorre nos estágios iniciais de regeneração da lesão, demonstrando 

pouca força tensora. O remodelamento acontece em um tempo de meses até anos, 

com o colágeno tipo III sendo parcialmente substituído pelo tipo I. As fibras se 

reorganizam, resultando assim, em um tecido de maior força tensora. Os tipos de 

colágeno dentro de uma ferida e suas quantidades são gradualmente transformados. 

O tipo III (colágeno embrionário) é absorvido e substituído por colágeno tipo I que é 

o colágeno maduro. O colágeno tipo IV é produzido como parte da membrana basal 

quando danos na pele ocorrem, e o tipo V é acumulado em volta das células, 

criando um suporte estrutural (KITCHEN, 2003). 

 

 

2.3 TERAPIA COM MICROCORRENTE 

 

 

 A bioeletricidade tem se tornado cada vez mais reconhecida no mundo 

científico e isto se dá por sua importante contribuição na cicatrização de feridas. 

Dentro dessa modalidade terapêutica está inserida a terapia com microcorrente que 

produz correntes elétricas semelhantes às produzidas pelo corpo. Ela recarrega as 

células com energia elétrica em amplitudes de milionésimos de ampére e, de modo 

semelhante à corrente fisiológica, contribui positivamente para geração de energia 

celular, ativação do metabolismo e favorecimento da síntese de colágeno e elastina, 

que são proteínas importantes para estruturação do tecido lesionado durante o 

processo de reparação (ZHAO et al., 2006). 

 A força endógena da ferida medida em animais e seres humanos tem sido 

observada para dirigir a migração de células (electrotaxias) (ZHAO et al., 2006; 

ZHAO, 2009). A corrente elétrica é o gatilho que estimula a cura, a regeneração e o 

crescimento de tecido em todo organismo vivo, e isso acontece por meio do controle 

elétrico (BECKER,1985). Nesse sentindo, já foi observado que o tecido conjuntivo se 

apresenta mais rico em fibras colágenas quando estimulado com microcorrente de 

baixa intensidade (CHENG et al, 1982). Além disso, alguns estudos relatam melhora 

significativa no nível de dor em pacientes submetidos à terapia por corrente elétrica 
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de baixa intensidade, na qual a sua capacidade bioelétrica favorece trocas 

metabólicas e a remoção das toxinas presentes nesse processo (FREITAS et al., 

2013). 

 A estimulação de microcorrente (10 μA) na cicatrização de feridas em ratos 

mostrou que este tratamento é eficaz na reparação dos tecidos, exercendo efeitos 

positivos sobre o novo tecido, número de fibroblastos, número de vasos recém-

formados e espessura epitelial (MENDONÇA et al., 2009). 

 Os tecidos lesionados são mais negativos do que os tecidos saudáveis, o que 

significa que as células lesionadas têm um potencial de membrana menor que as 

células saudáveis. Isto ocorre porque a célula sofre despolarização, transformando o 

fluxo iônico, que altera a composição intracecular e o transporte, afetando a 

proliferação celular no processo de regeneração. Usar correntes elétricas 

semelhantes às da célula durante a cicatrização do tecido traz, notadamente, 

benefícios quando a cura endógena falhar (CHERNET; LEVIN, 2013). 

 Uma corrente subsensorial normaliza a atividade no interior da célula após 

esta ter sofrido algum tipo de lesão. Com a adição externa de microcorrente ocorre o 

aumento da produção de adenosina trifosfato (ATP) pela mitocôndria entre 300% e 

500%. Com isso, há síntese de proteínas, oxigenação, troca iônica, absorção de 

nutrientes e eliminação de catabólitos residuais, podendo neutralizar a polaridade 

oscilante de células deficientes e estimular a drenagem linfática (AGNE et al., 2013). 

 A microcorrente é uma corrente elétrica despolarizada, alternada, com 

emissão de pulso retangular de baixa intensidade que atua na faixa de 1000 mA ou 

menos e frequências de 0,3 a 50 Hz e com duração do pulso de 1 a 500 

milissegundos. Esta corrente produz estímulos subsensoriais importantes durante o 

processo de cicatrização de feridas cutâneas (PRENTICE, 2002). 

 Após o rompimento da pele, a integridade da epiderme, que funciona como 

uma bateria é quebrada, e isso leva a uma alteração do campo elétrico na região 

superior da lesão, ocasionada por fatores endógenos. A principal função da 

microcorrente é fornecer estímulo através da aplicação de uma corrente elétrica, 

com o uso de eletrodos inseridos, próximos ou diretamente dentro da lesão, 

fornecendo energia elétrica exógena e favorecendo a regeneração do tecido 

lesionado (VIEIRA et al., 2011; REID; ZHAO, 2014). 

 A estimulação com a corrente elétrica usando diferentes amplitudes e 

frequências têm se monstrado eficaz, pois promove modificações celulares e 
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respostas teciduais favoráveis, já que a corrente elétrica de baixa intensidade é 

compatível com a corrente endógena, que atua no organismo a nível celular 

produzindo estimulo elétrico que irá acelerar a cicatrização e a qualidade do tecido 

formado (PASSARINI JUNIOR et al., 2012). 

 

 

Referências 
 
AGNE, J. E. et al. Eletrotermofototerapia. 2. ed. Santa Maria: Pallotti, 2013. 
 
BALBINO, C. A.; PEREIRA, L. M.; CURI, R. Mecanismos envolvidos na cicatrização: 
uma revisão. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 4, p. 
27-51, 2005. 
 
BECKER, R. O.; SELDEN, G. The body eletric: eletromagnetism and foundation 
of life. San Francisco: Harper Paperbacks,1985. 
 
 
CAMPOS, A. C. L.; BORGES-BRANCO A.; GROTH, A. K. Cicatrização de feridas. 
Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, São Paulo, v. 20, p. 51-8, 2007. 
 
CHENG, N. et al. The effects of electric currents on ATP generation, protein 
synthesis, and membrane transport of rat skin. Clinical Orthopaedics and Related 
Research, [S.l.], n. 171, p. 264-72, nov./dec. 1982.  
 
CHERNET, B. T.; LEVIN, M. Transmembrane voltage potential is an essential 
cellular parameter for the detection and control of tumor development in a Xenopus 
model. Dis Model Mech., [S.l.], v. 6, n. 3, p. 595-607, 2013. 
 
FERREIRA, A. S. et al. Mensuração de área de cicatrização por planimetria após 
aplicação do ultrassom de baixa intensidade em pele de rato. Revista Brasileira de 
Fisioterapia, São Carlos, v. 12, set./out. 2008. 
 
FREITAS, R. A. et al. Laserterapia e microcorrente na cicatrização de queimaduras 
em ratos: Terapias associadas ou isoladas? Revista de Fisioterapia da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 20, p. 24-30, mar. 2013. 
 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, recursos, 
patologias. 3. ed. Barueri: Manole, 2004. 
 
HARRIS, M. I. Pele: estrutura, propriedade e envelhecimento. 2. ed. São Paulo: 
Senac, 2003. 
 
JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
 



21 

 

KEDE, M.; SABATOVICH, O. Dermatologia estética. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 
2009. 
 
KITCHEN, S. Eletroterapia: prática baseada em evidências. 11. ed. Barueri: 
Manole, 2003. 
 
MENDONÇA, A. C. et al. Efeitos do ultrassom pulsado de baixa intensidade sobre a 
cicatrização por segunda intenção de lesões cutâneas totais em ratos. Revista Acta 
Ortopédica Brasileira, São Paulo, v.14, n. 3, p. 152-7, 2006. 
 
MENDONÇA, F. A. S. et al. Effects of the application of Aloe vera (L.) and 
microcurrent on the healing of wounds surgically induced in Wistar rats. Acta 
Cirúrgica Brasileira, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 150-5, 2009. 
 
PASSARINI JUNIOR, J. R. et al. Application of Jatropha curcas L. seed oil 
(Euphorbiaceae) and microcurrent on the healing of experimental wounds in Wistar 
rats. Acta Cirurgica Brasileira, [S.l.], v. 27, n. 7, p. 441-7, 2012. 
 
PRENTICE, W. E. Modalidades terapêuticas em medicina esportiva. 4. ed. 
Barueri: Manole, 2002. 
 
REID, B.; ZHAO, M. The electrical response to injury: molecular mechanisms and 
wound healing. Adv Wound Care, [S.l.], v. 3, p. 184-201, 2014. 
 
SARANDY, M. M. Avaliação do efeito cicatrizante do extrato de repolho 
(Brassica oleracea var. capitata) em ratos wistar. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Esrutural, Universidade Federal 
de Viçosa, Viçosa, 2007. 
 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth Tratado De Enfermagem. v. 
4 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
TAZIMA, M. F. G. S.; YAMVA, V.; MORIYA, T. Biologia da ferida e cicatrização. 
Revista Medicina, Ribeirão Preto, v. 41, p. 259-64, 2008. 
 
VIEIRA, A. C. et al. Ionic componentes of electric current at rat corneal wounds. 
PLoS One, [S.l.], v. 6, p. e17411, 2011. 
 
ZHAO, M. Electric fields in wound healing – an overriding signal that directs cell 
migration. Semin Cell Dev Biol, [S.l.], v. 20, p. 674, 2009. 
 
ZHAO, M. et al. Electrical signals control wound healing through phosphatidylinositol-
3-OH kinase-c and PTEN. Nature, [S.l.], v. 442, p. 457, 2006. 
 
 
 
 

 

 



22 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Avaliar a resposta cicatricial quanto ao efeito da microcorrente em lesões 

cutâneas em ratos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar avaliação termográfica local com intuito de estimar a vascularização do 

tecido neoformado, comparando o grupo tratado com o grupo controle. 

 

 Realizar avaliação histopatológica da qualidade do tecido cutâneo formado e da 

proliferação de novos vasos. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA MICROCORRENTE NA REPARAÇÃO DE FERIDAS 
CUTÂNEAS EM RATOS  

 
Evaluation of microcorrent effect on repairing skin wounds in rats 

 
RESUMO 

 
RODRIGUES, B.V.S.C. Avaliação do efeito da microcorrente na reparação de 
feridas cutâneas em ratos. 2017. Dissertação (Mestrado em Biocência Animal) – 
Universidade de Cuiabá, Cuiabá, 2017. 

 
 

A bioeletricidade tem se tornado cada vez mais reconhecida no mundo científico e 
isto se dá por sua importante contribuição na cicatrização de feridas. Dentro dessa 
modalidade terapêutica está inserida a terapia com microcorrente, que tem como 
objetivo recarregar energicamente os tecidos do organismo, levando a benefícios 
como o aumento de adenosina trifosfato e a síntese de proteínas essenciais para o 
processo de reparo tecidual, como o colágeno e a elastina. Essa terapia é indicada 
por se tratar de uma corrente com baixa frequência e pequena intensidade, fatores 
esses que favorecem o restabelecimento do potencial elétrico das células. A 
microcorrente entra como uma eletroterapia que pode favorecer o reparo do tecido 
lesionado, que muitas vezes pode ser demorado e oneroso. Por se tratar de uma 
corrente de elevado potencial durante o processo de reparação tecidual, ela pode 
atuar tanto na fase inflamatória quanto na proliferativa. Dessa maneira, este estudo 
teve por objetivo principal avaliar a resposta cicatricial quanto ao efeito da 
microcorrente em lesões cutâneas em ratos. Para tanto, foram utilizados 28 ratos 
Wistar, divididos em dois grupos: grupo tratado (GT) e grupo controle (GC). Os 
animais de ambos os grupos foram submetidos a procedimento cirúrgico de lesão 
cutânea região cervical dorsal, seguido de tratamento com microcorrente durante 21 
dias no GT, e sem tratamento específico no GC. Também foi realizada a avaliação 
termográfica à cada três dias de todos os animais. Após este período, foi feita 
eutanásia com posterior coleta de pele na região da lesão para avaliação 
histopatológica. Os resultados obtidos mostraram, a partir dos parâmetros 
analisados, a presença de um recurso capaz de incrementar a formação de novos 
vasos, embora não apresentasse efeito significativo em relação à proliferação de 
fibroblastos. Diante disso, sugere-se que a utilização da microcorrente possa ter 
favorecido a neovascularização nos tecidos dos animais analisados. 
 
 
 
Palavras-chave: Rato. Microcorrente. Angiogênese. Reparo tecidual. 
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ABSTRACT 
 

RODRIGUES, B.V.S.C. Evaluation of Collagen Concentration after Microcorrent 
Therapy for Repairing Skin wounds in rats. 2017. Dissertation (Master Animal 
Bioscience) - University of Cuiabá, Cuiabá, 2017. 
 
 

Bioelectricity has become increasingly recognized in the scientific world and this is 
due to its important contribution in wound healing. Within this therapeutic modality is 
inserted the therapy with microcurrent, which aims to recharge energetically the 
tissues of the body, leading to benefits such as the increase of adenosine 
triphosphate and the synthesis of proteins essential for the process of tissue repair, 
such as collagen and elastin . This therapy is indicated because it is a current with 
low frequency and small intensity, factors that favor the reestablishment of the 
electric potential of the cells. The microcurrent enters as an electrotherapy that can 
favor the repair of the injured tissue, which can often be time consuming and costly. 
Because it is a current of high potential during the tissue repair process, it can act 
both in the inflammatory and proliferative phases. Thus, this study had as main 
objective to evaluate the cicatricial response regarding the effect of the microcurrent 
on cutaneous lesions in rats. For this, 28 Wistar rats were divided into two groups: 
treated group (GT) and control group (CG). The animals of both groups underwent a 
surgical procedure of skin lesion in the dorsal cervical region, followed by treatment 
with microcurrent for 21 days in the GT, and without specific treatment in the CG. A 
thermographic evaluation was also performed every three days of all animals. After 
this period, euthanasia was performed with subsequent collection of skin in the lesion 
region for histopathological evaluation. The obtained results showed, from the 
analyzed parameters, the presence of a resource able to increase the formation of 
new vessels, although it did not present significant effect in relation to the 
proliferation of fibroblasts. Therefore, it is suggested that the use of microcurrent may 
have favored neovascularization in the tissues of the animals analyzed. 
 
 
Keyword: Mouse. Microcurrent. Angiogenesis. Tissue repair. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 A pele é um órgão de importância comprovada, pois, sendo um tecido que 

recobre toda a superfície do corpo, ela atua como barreira mediadora entre o 

organismo e o ambiente, e é composta por diferentes células e estruturas que 

garantem proteção, controle da temperatura corpórea, metabolismo de vitamina D e 

função sensorial (HARRIS, 2003). 

 Quando ocorre uma lesão, as células do organismo se organizam na tentativa 

de promover a reparação local adequada, e diversos fatores podem alterar o 

processo de reparo tecidual, cuja finalidade é restaurar a integridade anatômica e 

funcional do tecido. Para que ocorra esta restauração, o organismo lança mão de 

um complexo mecanismo que envolve quimiotaxia, divisão celular, 

neovascularização, síntese de matriz proteica extracelular e remodelação da cicatriz 

(FERREIRA et al., 2008). 

 Neste processo ocorre a diminuição da capacidade elétrica da célula gerada 

pela inflamação estabelecida após a lesão, ocasionando redução da bioeletricidade 

celular, o que pode comprometer o tempo de restauração. Portanto, a qualidade da 

cicatriz formada depende diretamente dos eventos bioquímicos e celulares 

envolvidos neste processo, o que irá resultar em uma resposta tecidual à lesão 

(MENDONÇA et al., 2006). 

 Nesse sentindo, ao longo dos últimos anos, a bioeletricidade tem sido 

bastante utilizada como um importante recurso auxiliar no processo de cicatrização 

de feridas, e neste contexto, surgiu uma modalidade terapêutica que usa a 

microcorrente. Este tipo de terapia baseia-se na geração de correntes elétricas 

semelhantes às produzidas pelo corpo, ou seja, ela recarrega as células com 

energia elétrica e, de maneira similar à corrente fisiológica, colabora positivamente 

para geração de energia celular. Isto promove uma ativação do metabolismo, bem 

como favorece a síntese de colágeno e elastina, que são proteínas importantes para 

estruturação do tecido lesionado durante o processo de reparação (ZHAO et al., 

2006). 

 A terapia com microcorrente favorece a regeneração tecidual gerando energia 

celular para os tecidos do organismo, capacitando a célula para que ocorra aumento 

de adenosina trifosfato (ATP), angiogênese e a síntese de proteínas essencias para 
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o processo de reparo. Uma corrente subsensorial normaliza a atividade no interior 

da célula após esta ter sofrido algum tipo de lesão. Com a adição externa de 

microcorrente, ocorre o aumento da produção de ATP pela mitocôndria entre 300% 

e 500%; com isso, há síntese de proteínas, oxigenação, troca iônica, absorção de 

nutrientes e eliminação de catabólitos residuais, podendo também neutralizar a 

polaridade oscilante de células deficientes e estimular a drenagem linfática (AGNE et 

al., 2013).  

 Assim sendo, embora haja estudos na Medicina Humana que abordem sobre 

a utilização da microcorrente como uma terapia no tratamento de traumas, ainda há 

necessidade de conhecer os benefícios gerados através da aplicação da mesma em 

lesões cutâneas e sua contribuição para regeneração tecidual adequada em 

animais, o que poderia ser uma alternativa de terapia também no âmbito médico 

veterinário. Assim sendo, este trabalho objetivou avaliar a resposta cicatricial quanto 

ao efeito da microcorrente em lesões cutâneas em ratos. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Modelo animal 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pela comissão de ética no uso de animais da 

Universidade de Cuiabá (CEUA/UNIC), registrada com o número 09/2016 em 07 de 

dezembro de 2016. 

 Neste estudo experimental, foram utilizados 28 ratos machos da linhagem 

Wistar (Rattus norvegicus), com peso corpóreo entre 250 – 330 g, que foram 

adquiridos junto ao biotério do Hospital Veterinário da Universidade de Cuiabá. Os 

animais foram adaptados com dez dias de antecedência ao experimento em gaiolas 

individuais, mantidos em ambiente com temperatura controlada de 23 °C e ciclo 

claro escuro controlado de 12 horas; tendo acesso à dieta e recebendo água ad 

libitum. Eles foram treinados diariamente quanto à contenção física utilizando um 

utensilio plástico cilíndrico com 21,5 cm de altura e 5,5 cm de diâmetro.  
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Indução da lesão 

 

 Realizou-se a aplicação de 0,1 ml de lidocaína intraperitoneal, como bloqueio 

anestésico, seguida da anestesia xilazina (10 mg/kg) associada na mesma seringa 

de quetamina (80 mg/kg) via intraperitoneal. Após a verificação do plano anestésico, 

os ratos foram colocados em decúbito ventral, e, depois da tricotomia e antissepsia 

da região cervical dorsal, foi feita a lesão com um punch 6 mm. 

 

Tratamento com a técnica de microcorrente 

 

 Os ratos foram divididos em 2 grupos de 14 animais cada, sendo um grupo 

controle e um tratado. No grupo controle, um animal veio a óbito no decorrer do 

experimento, seguindo somente com 13 animais. 

 Grupo controle (GC): foi realizada a lesão cutânea na região cervical dorsal e, 

após o procedimento, os animais foram colocados e mantidos em gaiolas, sendo 

que o tratamento iniciou-se depois de 24h da realização da lesão. Após a contenção 

física do animal, foi realizada a limpeza da lesão com solução fisiológica e, em 

seguida, aplicado gel Carbopol® (veículo para condução da corrente) no local. Os 

eletrodos foram posicionados em toda extensão da área lesionada e realizada a 

técnica de aplicação pontual diária por 2 minutos, sem a passagem da corrente. 

Esse procedimento foi executado durante as 3 semanas seguintes. 

 Grupo tratado (GT): os animais foram submetidos à mesma lesão efetuada no 

grupo controle, e mantidos em gaiolas individuais, onde o tratamento também 

iniciou-se depois de 24h da realização da lesão. Posteriormente à contenção física 

do animal, foi realizada a limpeza da lesão com solução fisiológica e aplicado gel 

Carbopol®. Em seguida, foi feita a aplicação diária da técnica pontual com passagem 

da corrente durante 2 minutos em toda extensão da lesão, por 3 semanas. 

 Para aplicação da microcorrente foi utilizado o equipamento Pshysiotonus 

Micro Current, da marca BIOSET®, que tem como característica da corrente o 

formato de pulso alternado, utilizando os seguintes parâmetros: frequência de 0,5 

Hertz e intensidade de 10 microampéres, com o tempo pré-programado em 2 

minutos. Os eletrodos tinham ponta esférica de metal e foram posicionados nas 

bordas da lesão, dando início à execução da técnica pontual em toda extensão. Os 

animais receberam a terapia todos os dias por um período de 21 dias. 
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Avaliação termográfica 

 

 As lesões cutâneas de ambos os grupos foram avaliadas à cada 72 horas, 

sempre após a contenção física dos ratos. Assim, a mensuração da temperatura da 

superfície da lesão seguiu o distanciamento de 25 cm e foi realizada com auxílio de 

uma câmera termográfica infravermelha FLIR i3, 3.600 PIXELS. 

 

Eutanásia dos animais e coleta de fragmento cutâneo  

 

 Após os 21 dia de experimento foi feita a eutanásia dos animais, onde 

realizou-se a anestesia com ketamina (80 mg/kg) associada na com xilazina (10 

mg/kg), como na indução da lesão, seguida de tiopental (40 mg/kg). Após a 

administração do tiopental, monitorou-se o batimento cardíaco dos ratos, até a 

confirmação do óbito. Em seguida, foi realizada a coleta de fragmento cutâneo da 

área lesionada com o auxílio de uma pinça anatômica e um bisturi, o qual foi 

colocado sobre um pedaço de papel cartão, imerso no formol 10% e encaminhado 

para a análise histopatológica. 

 

Análise histopatológica  

 

No Laboratório de Patologia Veterinária do Hospital Veterinário da 

Universidade de Cuiabá o fragmento cutâneo coletado foi fixado no formol a 10% e 

posteriormente clivado. Após esse procedimento o material foi retirado do formol e 

depois imergido em banhos de álcool, xilol e parafina. Posteriormente, foi incluído 

em blocos de parafina e cortado no micrótomo para confecção da lâmina, que foi 

submetida à coloração hematoxilina eosina (HE), e então montada para avaliação 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

 

Análise estatística 

 

 Foi utilizado delineamento casualizado e as temperaturas verificadas nas 

áreas das lesões foram submetidas à análise de variância, na qual as médias dos 

grupos controle e tratado foram comparadas pelo teste F a 5% probabilidade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

 

 A partir da análise termográfica foi possível observar uma diferença de 

temperatura na área da lesão cutânea dos ratos no terceiro e sexto dia após a 

cirurgia, registrando-se maior temperatura média nos animais do grupo tratado (TD3: 

36,06 °C e TD6: 36,36 °C) em relação ao grupo controle (TD3: 35,45 °C e TD6: 

35,30 °C) (p<0,05). Não houve diferença (p>0,05) de temperatura na área de lesão 

cutânea nos demais dias de observação entre os grupos controle e tratado (Tabela 

1). 

 
Tabela 1- Temperatura durante o tratamento, grupo controle (GC) e grupo tratado (GT). 

GRUPO TD3* TD6* TD9ns TD12ns TD15ns TD18ns 

(GC) 35,45 ± 0,85 35,30 ± 0,84 36,56 ± 0.47 35,73 ± 0,88 34,49 ± 0,81 32,59 ± 0,74 

(GT) 36,06 ± 0,47 36,36 ± 0,82 36,95 ± 0,64 36,06 ± 0,45 34,75 ± 0,43 33,19 ± 0,84 

*Significativo (p<0,05) pelo Teste F 
nsnão significativo (p>0,05) pelo Teste F 
 
 

 O aumento de temperatura que foi observado pode estar relacionado ao 

processo inflamatório formado logo após a lesão cutânea, visto que ocorre o 

aumento da permeabilidade vascular e também do fluxo sanguíneo para o local da 

inflamação. Dessa maneira, devido à dilatação dos vasos, a temperatura (calor) se 

eleva e também aumenta a exsudação, o que acarreta em edema (BECK; 

D'AMORE, 1997). 

 Além disso, já foi relatado que a estimulação elétrica em uma lesão consegue 

aumentar as atividades celulares, bem como elevar a concentração de ATP, 

favorecer a angiogênese e a geração de fatores quimiotáxicos, os quais induzem a 

ocorrência de vasodilatação. Com isso, é possível inferir que tanto a angiogênese 

quanto a quimiotaxia resultam em aumento da temperatura local (ISSEROFF; 

DAHLE, 2011). 

 Em relação à análise histopatológica por microscopia das lâminas coradas 

com hematoxilina eosina (HE) dos animais utilizados neste estudo foram observadas 

algumas alterações. No grupo controle, após vinte e um dias da lesão sem a 

aplicação de microcorrente, a análise da lâmina com o tecido revelou discreta 

neovascularização e proliferação moderada de fibroblasto (Figura 1). 
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Figura 1 – Lesão do grupo controle após 21 dias, sem aplicação de microcorrente. Derme com 
proliferação focal moderada de fibroblastos e com discreta neovascularização. HE. Obj. 40x. 

 
Fonte: o autor (2017). 

 

 

 Quanto ao grupo tratado, a lesão observada após vinte e um dias de 

aplicação da microcorrente revelou, durante a análise histopatológica da lâmina, a 

presença de uma proliferação moderada de fibroblastos e neovascularização 

moderada em áreas extensas (Figura 2). 

 

Figura 2 - Lesão do grupo tratado após 21 dias, com aplicação de microcorrente. Derme com 
proliferação moderada de fibroblastos e neovascularização moderada. HE. Obj. 40x. 

 
Fonte: o autor (2017) 



31 

 

 Assim sendo, o grupo tratado apresentou uma melhor resposta aparente 

para neovascularização que o grupo controle, o que pode estar relacionado com o 

efeito da microcorrente sobre o tecido endotelial. Isso já foi observado em estudos 

anteriores onde verificou-se que um pequeno campo elétrico também poderia induzir 

respostas angiogênicas em células endoteliais, causando migração direcional 

significativa e orientação das mesmas (NISHIMURA; ISSEROFF; NUCCITELLI, 

1996; ENNIS et al., 2011; ZHAO et al., 2012). De maneira similar, Bayat, Azari e 

Golmohammadi (2010) também observaram um aumento significativo de fibroblastos 

e vasos sanguíneos em tecido lesionado. 

 Sabe-se que o processo de cicatrização da ferida consiste de fases 

complexas que começam logo após a lesão, sendo que o momento crucial ocorre 

durante a fase proliferativa. E nesta etapa do processo, a formação de novos vasos 

torna-se de extrema importância para que o tecido receba o aporte sanguíneo 

adequado, gerando assim, oxigenação e nutrição celular. A formação de novos 

vasos sanguíneos acontece através da bifurcação e extensão dos capilares 

existentes, sendo indispensável para que o processo de cicatrização ocorra de 

forma bem sucedida (DEMIDOVA-RICE; DURHAM; HERMAN, 2012; JUNG et al., 

2013). Isso também foi demonstrado em um estudo com microcorrente conduzido 

por Yu, Hu e Peng (2014), os quais verificaram a indução de respostas importantes 

pré-angiogênicas das células endotelias na fase proliferativa. 

 Além disso, já existe relato sobre a eficácia da estimulação elétrica na 

indução da angiogênese in vivo, que pode ser mediada a partir da expressão local 

do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). Nesse sentido, os campos 

elétricos também realizam a migração, reorientação e alongamento de células 

endoteliais de vasos da microcirculação. Assim, as células endoteliais da 

microcirculação apresentam comportamentos diferentes quando comparadas com 

tecidos macrovasculares, sugerindo que cada tipo celular possui uma disposição 

distinta de receptores e tolerância a campos elétricos diferentes, contribuindo para a 

ativação ou não do fator de crescimento endotelial vascular (BAI et al., 2004). 

 Embora haja indícios da comprovação de que campos elétricos possam 

influenciar a migração de fibroblastos (JENNINGS; CHEN; FELDMAN, 2008), neste 

estudo verificou-se que o grupo tratado e o grupo controle não apresentaram 

diferença (p>0,05) significativa quanto à proliferação de destas células, não sendo 

possível afirmar se houve ou não influência da terapia utilizada. Esse resultado pode 
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estar relacionado às características do animal submetido ao experimento, pois a 

literatura demonstra que comparando a derme dos roedores com a dos humanos, há 

uma diferença de espessura e há presença de pêlos, o que pode afetar a condução 

da corrente elétrica, gerando um impedimento para o seu transporte e 

comprometendo a ação terapêutica na região submetida ao tratamento (ISSEROFF; 

DAHLE, 2011).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 Em suma, a partir dos achados observados no presente estudo, é possível 

inferir que a aplicação de microcorrente demonstrou, através dos parâmetros 

analisados, uma provável capacidade de incrementar a formação de novos vasos. 

Diante disso, sugere-se a utilização de outros parâmetros elétricos como frequência, 

intensidade e tempo de aplicação da microcorrente para uma melhor análise do seu 

efeito em tecidos lesionados em animais. 
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