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RESUMO 

A cicatrização de feridas consiste em uma coordenada cascata de eventos celulares e 

moleculares que interagem entre si para que ocorra reconstituição do tecido, 

constituindo as fases inflamatória, proliferação celular, formação de tecido de 

granulação, e remodelamento da ferida. Em algumas lesões dependendo do grau de 

extensão e profundidade da mesma, fazem-se necessárias intervenções auxiliares no 

processo de cicatrização, tais como enxertia de pele, utilização de matrizes dérmicas e 

também o uso de células provenientes do tecido adiposo, que são as células-tronco, 

capazes de proliferar e regenerar tecidos devido a sua diferenciação celular em diversos 

tipos, adaptando-se a quaisquer tecidos, sendo este um procedimento ainda pouco 

utilizado devido falta de evidências científicas. 

Objetivos: evidenciar estudos clínicos de cicatrização e utilização de células do tecido 

adiposo no processo de cicatrização. 

Métodos: revisão bibliográfica realizada por meio de consulta em bases de dados. A 

busca ocorreu no período de janeiro a maio de 2013. Esta revisão foi baseada em 

trabalhos escritos em português e inglês, obtidos nas bases de dados Scielo, Burns, 

Pubmed, Google Acadêmico, Lilacs, utilizando por referência publicações realizadas 

entre 2000 e 2013. 

Resultados: os estudos encontrados afirmam diferenciação no processo de cicatrização, 

com a injeção e células do tecido adiposo, foram utilizadas como ferramentas para 

avaliação, dados histológicos, clínicos, estéticos, observando melhora e as mesmas 

percebidas pelo corpo clínico e pelo indivíduo submetido a injeção de gordura. Alguns 

dos estudos afirmam que as células do tecido adiposo podem estar envolvidas na 

renovação natural dos tecidos. Conclusão: A terapia celular com uso de células 

adiposas propõe vantagens em relação a outros métodos na reparação de tecidos, 

resultando em regeneração de alta qualidade sem formação de cicatrizes ou fibroses.  

A utilização de células adiposas no processo de cicatrização, é um avanço que pode vir 

a dividir espaço com os diversos métodos de reparação tecidual, além disso por ser 

transplante autólogo apresenta baixo risco de rejeição e transmissão de doenças em 

comparação a outras possíveis fontes de células-tronco exógenas.  



Descritores: cicatrização; lesões teciduais; células adiposas; injeção de gordura; 

alterações de cicatrização; lipoenxertia; queimaduras, adipose-derived, stem cells, 

wound healing, ADSCs, cicatrization healing. 

 

ABSTRACT 

 

STEM CELLS ORIGINATED FROM ADIPOSE TISSUE AND THEIR USE 

IN SKIN INJURY HEALING – LITERATURE REVIEW 

 

INTRODUCTION: A wound healing is due to a coordinated cascade of cellular 

and molecular events that interact between each other to occur tissue repair, 

being composed by the following phases: inflammatory, cell proliferation, 

granulation tissue formation, wound contraction and remodeling. In some 

injuries , depending on the degree of the extension and depth of it, auxiliary 

interventions are needed for the healing process, such as skin grafting, use of 

dermal matrices, and also use of cells derived from adipose tissue, wich are stem 

cells, able of proliferation and regeneration of other tissues due to it´s cell 

differentiation in various types, adapting to any tissue, but this is a 

procedure  less used due the lack of scientific evidence.Goals: this presente 

study aims gather evidences of adiposed tissue cells derived performance in the 

healing process of skin injuries.Methods: bibliographic review carried out by 

database consultation. The research occurred from January to may of 2013. This 

review was based on paper work written in Portuguese and English, gather from 

the databases Scielo, Burns, Pubmed, Academic Google and Lilacs, using the 

publications made between 2000 and 2013.Results: the studies found claim 

diferentiation in the healing process with the injection of adipose tissue cells. 

Were used as tools for evaluation clinical, histological and esthetical data, 

improvement observed even for the clinical staff and the individual submitted 

for fat injection. Some studies claim that adipose tissue cells may be involved in 

tissues natural renewal.Conclusions: cell therapy with the use of adipose cells 

proposes advantages over other methods for tissue healing, resulting in high 

quality regeneration without scarring or fibrosis. The use of adipose cells for 

healing procedure is a breakthrough that can share space with various methods 

of tissue repair, besides that is an autologous transplantation, presents low risk 

of rejection and transmitting diseases comparing to other possible exogenous 

stem cell sources. In synthesis, greater clarification regarding this not new 

method is needed, otherwise there´s little available literature. 

Descriptors: scarring, tissue damage, fat cells, fat injections, changes in wound healing, 

fat grafting, burns, adipose-derived, stem cells, wound healing, ADSCs, cicatrization 

healing. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cicatrização de feridas consiste em uma coordenada cascata de eventos celulares e 

moleculares que interagem entre si para que ocorra reconstituição do tecido. Ocorre de 

forma dinâmica e envolve fenômenos bioquímicos e fisiológicos que agem com 

sintonia a fim de garantir a restauração tissular 
1,2

.  O processo cicatricial é comum a 

todas as feridas, independentemente do agente que a causou, é sistêmico e dinâmico e 

está diretamente relacionado às condições gerais do organismo
2
. 

Os mecanismos da cicatrização em sequência ordenada de eventos foram 

descritos por Carrel em 1910, e divididos posteriormente em cinco elementos 

principais: inflamação, proliferação celular, formação do tecido de granulação, 

contração e remodelação da ferida.  Recentemente, Clark reclassificou esse processo 

em três fases divididas, didaticamente, em: fase inflamatória, fase de proliferação ou de 

granulação e fase de remodelação ou de maturação
2,3

.  

A fase inflamatória ocorre exatamente após a lesão, a mesma depende além de 

inúmeros mediadores químicos, das células inflamatórias, como leucócitos, 

polimorfonucleares, macrófagos e linfócitos 
1,4,5

. O macrófago é a célula inflamatória 

mais importante dessa fase. Permanece do terceiro ao décimo dia. Fagocita bactérias, 

desbrida corpos estranhos e direciona o desenvolvimento de tecido de granulação
1
. A 

Fase de proliferação é responsável pelo fechamento da lesão dita. Faz-se migração de 

proliferação e é reeptilelização, constituída de quatro suclasses, epitelização, 

angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Esta fase tem 

início ao redor do 4º dia após a lesão e se estende aproximadamente até o término da 

segunda semana 
1,2

. 

  E a fase de remodelamento ou maturação tem como característica importante a 

deposição de colágeno de maneira organizada. O colágeno produzido inicialmente é 

mais fino do que o colágeno presente na pele normal, e tem orientação paralela à pele. 

Com o tempo, o colágeno inicial (colágeno tipo III) é reabsorvido e um colágeno mais 

espesso é produzido e organizado ao longo das linhas de tensão. Estas mudanças se 

refletem em aumento da força tênsil da ferida 
1,2

.  A velocidade e qualidade de tecido 

neoformado depositado variam entre indivíduos e alterações determinadas por fatores 

intrínsecos e/ou extrínsecos, podem resultar em lesões de evolução crônica ou na 

formação de cicatrizes funcionais ou esteticamente inaceitáveis
5
.  



 Em algumas lesões dependendo do grau de extensão e profundidade da mesma, 

fazem-se necessárias intervenções auxiliares no processo de cicatrização, tais como 

enxertia de pele, utilização de matrizes dérmicas e também o uso de células 

provenientes do tecido adiposo, que são as células-tronco, capazes de proliferar e 

regenerar tecidos devido a sua diferenciação celular em diversos tipos, adaptando-se a 

quaisquer tecidos, sendo este um procedimento ainda pouco utilizado devido falta de 

evidências científicas. 

  A técnica consiste na retirada de uma amostra do tecido adiposo do indivíduo 

portador da lesão, faz-se uma retirada de tecido adiposo com uma cânula de 

lipoaspiração, essa amostra é submetida a um processo de centrifugação com objetivo 

de separar os adipócitos do tecido que o circunda no líquido aspirado, após esse 

preparo somente o tecido gorduroso é utilizado, sendo feita a injeção em uma área 

vascularizada fazendo com que as células injetadas se identifiquem com as da área 

receptora pela sua capacidade de diferenciar-se e adaptar a outros tecidos 
6
.  

Por definição as células-tronco se caracterizam por serem indiferenciadas ou 

não especializadas. Suas principais características são: autorrenovação, ou seja, 

capacidade de se multiplicar mantendo seu estado indiferenciado proporcionando uma 

reposição ativa de sua população de maneira constante nos tecidos e mais interessante 

ainda, sua potencial capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares do mesmo 

tecido e aparentemente, de tecidos diferentes 
7,8

.  

A diferença quanto a natureza das células-tronco está na existência de células-

tronco embrionárias (totipotentes ou pluripotentes) e células precursoras do organismo 

já desenvolvido chamadas células-tronco adultas ou somáticas
7
.  

As células-tronco adultas têm sido isoladas e caracterizadas em diferentes 

tecidos do corpo, como medula óssea, cordão umbilical, encéfalo, polpa dentária e mais 

recentemente, tecido adiposo. Alguns cientistas denominam essas células de pós-natais, 

por estarem presentes em recém-nascidos, no cordão umbilical e em outros tecidos, são 

responsáveis por manter a homeostase dos tecidos e repor as células que foram 

perdidas na maturação, envelhecimento ou dano, e por isso representam promessa para 

uso em protocolos de reparação e regeneração tecidual 
9
.  

Um tipo de células-tronco quem vem se destacando nos estudos pré-clínicos e 

clínicos de terapia celular é a célula-tronco mesenquimal (MSC) que pode ser 

encontrada em várias fontes biológicas sendo uma delas no tecido adiposo 
10

. As MSCs 

são de fácil obtenção, podem ser retiradas do próprio paciente, podem ser obtidas de 



número de células adequado para transplante, devido a alta capacidade de proliferação; 

são células multipotentes de diferenciação celular, possuem grande habilidade de 

interação com o tecido circunjacente 
9,11

. 

 Propõe-se atualmente que a terapia celular com células mesenquimais adultas 

apresente vantagens em relação a outros métodos na reparação de tecidos, resultando 

em regeneração de alta qualidade, sem formação de cicatrizes ou fibrose. E também por 

ser transplante autólogo apresenta baixíssimo risco de rejeição e transmissão de 

doenças em comparação a outras possíveis fontes de células-tronco exógenas, tais 

como as embrionárias, sendo assim torna-se viável o uso de células deste caráter para 

tratamento de lesões por queimaduras, para acelerar o processo de cicatrização 
11,12

. O 

presente estudo objetiva reunir evidências, da atuação das células derivadas do tecido 

adiposo no processo de cicatrização de lesões cutâneas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio de 

consulta em bases de dados. A busca ocorreu no período de janeiro a maio de 2013. 

Esta revisão de literatura, foi baseada em trabalhos escritos em português ou inglês, 

obtidos nas bases de dados do Scielo, Burns, Pubmed, Google Acadêmico, Lilacs, 

utilizando por referência publicações realizadas entre 2000 e 2013. Palavras-chave 

utilizadas: cicatrização; lesões teciduais; células adiposas; injeção de gordura; alterações 

de cicatrização; lipoenxertia; stem cells; adipose-derived stem cells; wound healing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Tabela 01: 

 

 

ESTUDO MÉTODO 

PARTICIPANTE  

/ 

INTERVENÇÃO 

OBJETIVO RESULTADOS CONCLUSÃO 
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Estudo 

descritivo, de 

uso de injeção 

de gordura em 

pacientes com 

cicatrizes em 

região de face. 

15 pacientes 

adultos com 

cicatrizes 

resultantes de 

queimaduras 

graves de 2 a 9 

anos. Os pacientes 

foram tratados com 

2 a 3 injeções de 

tecido adiposo 

abdominal 

subcutâneo.  

Determinar a 

eficácia da 

injeção de 

gordura nas 

cicatrizes por 

queimaduras. 

A idade dos pacientes variou de 21 

a 55 anos (média: 38); tempo 

médio de seguimento de estudo de 

66 meses; os pacientes receberam 

7,5 cirurgias faciais restauradoras 

antes do enxerto de gordura; os 

pacientes foram submetidos a 2 

sessões de injeção de gordura; 

observou-se melhora da textura e 

espessura da pele, melhora de 

expressão facial. 

 

A avaliação aconteceu de forma 

observacional por médicos e 

pelos próprios pacientes, sendo 

notada diferença visual 

considerável. O enxerto de 

gordura parece completar os 

resultados da abordagem 

cirúrgica padrão na face 

queimada. 
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Estudo 

experimental. 

36 coelhos Nova 

Zelândia 

distribuídos em 6 

grupos: 

-controle, 

-células-tronco, 

-mesenquimais,  

-plasma com 

plaquetas na forma 

líquida,  

-plasma com  

plaquetas na forma 

gel,  

-associação de 

células-tronco 

mesenquimais. 

Tem por 

objetivo 

avaliar os 

efeitos 

biológicos da 

associação 

de células-

tronco 

mesenquimai

s e plasma 

rico em 

plaquetas 

como 

adjuvantes 

da 

cicatrização 

cutânea de 

feridas 

padronizadas 

em coelhos. 

 

Após a indução de lesões cutâneas 

agudas e padronizadas, os animais 

receberam o tratamento de acordo 

com o grupo que compunha; a cada 

2 dias eram analisadas as medidas 

macroscópicas, calculada a área e a 

taxa de cicatrização; a amostra para 

análise microscópica  foram 

coletadas em 7 e 14 dias e 

avaliadas quanto a presença de 

células da cicatrização. Nenhuns 

dos grupos celulares apresentaram 

alterações exceto o grupo de 

plasma rico em plaquetas na forma 

líquida obteve índices de 

epitelização menores em relação ao 

controle de avaliações 

histopatológicas aos 14 dias de 

pós-operatório 

 

 

A terapia com células-tronco 

mesenquimais promoveu 

cicatrização esteticamente 

melhores na avaliação clínica, 

especialmente aos 14 dias da 

observação. Sugere-se a 

realização de novos estudos e 

utilização de novas ferramentas 

diagnósticas para melhores 

subsídios de interpretação dos 

resultados encontrados. 

 

 



 

 

 

 

 

ESTUDO MÉTODO 
PARTICIPANTE / 
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OBJETIVO RESULTADOS CONCLUSÃO 

0
3

 -
 M

A
R

T
IN

S
; 

U
E

B
E

L
.;

 M
A

C
H

A
D

O
; 

S
IL

V
A

; 
2

0
1

1
 

Estudo 

controlado e 

randomizado. 

 

18 pacientes, tiveram 

células-tronco 

retiradas da região 

infraumbilical. 

 

As células foram 

implantadas na 

derme da ferida 

operatória, 

na região 

suprapúbica. 

Avaliação dos 

resultados pela escala 

de Draajjers e 

fotográfica. 

Avaliar a 

atuação das 

células 

adiposas na 

cicatrização. 

Sob o ponto de vista cirúrgico, 17 

apresentaram resultados excelentes 

e 1 apresentou deiscência de 

sutura, (mau resultado). Quanto à 

cicatrização da pele à avaliação 

fotométrica, não houve diferença 

estatisticamente significante; à 

autoavaliação pelas pacientes, os 

resultados atingiram nível de 

significância a favor da 

intervenção com células-tronco (P 

= 0,12); e à avaliação pelos 

médicos, foi atingido nível de 

significância a favor da 

intervenção por células-tronco (P = 

0,003). Considerando-se todas as 

avaliações realizadas (médico, 

paciente e fotométrica), foi 

encontrada diferença 

estatisticamente significante 

favorável ao implante de células-

tronco adultas do tecido adiposo (P 

< 0,001). 

 

Os resultados da cicatrização da 

pele, após implante de células-

tronco adultas derivadas de tecido 

adiposo, foram satisfatórios. 
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Revisão de 

Literatura 

Busca no sistema 

Medline, via website 

da Biblioteca Virtual 

em Saúde 

(http://www. 

bireme.br/php/index.

php), pesquisando 

artigos no período de 

1997-2009, o sistema 

LILACS pelo mesmo 

endereço eletrônico e 

no mesmo período e, 

por último, o 

programa de busca 

Google, para o 

mesmo período. 

Mostrar o 

estágio atual 

das pesquisas 

publicadas 

com células-

tronco 

adultas ou 

somáticas, 

com ênfase 

nas derivadas 

da gordura e 

da pele, e as 

perspectivas 

de terapia 

celular com 

células-tronco 

que mostrem 

relação com a 

Cirurgia 

Plástica. 

Os estudos demonstram novas 

perspectivas para correção de 

deformidades adquiridas e 

congênitas, alterações cicatriciais, 

queimaduras, estrias, manchas 

hiper e hipocrômicas, bem como 

participação na obtenção e no 

preparo de material (gordura e 

pele) para uso em outras 

especialidades médicas.  

Os estudos se multiplicam em 

todo o mundo, e é importante que 

a especialidade Cirurgia Plástica 

esteja envolvida e atenta a esta 

promissora área de pesquisa e 

tratamento. 

 



 

 

   

 Na tabela 01, o primeiro estudo (nº01) selecionou indivíduos portadores de 

cicatrizes na face - cicatrizes com um período de existência de 2 a 9 anos, em estado 

hipertrófico. Foram realizadas de 2 a 3 injeções de células do tecido adiposo, os 

resultados avaliados de forma subjetiva, sendo por observação médica e pelo próprio 

ESTUDO MÉTODO 
PARTICIPANTE / 
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Estudo 

descritivo 

sobre 

lipoenxertia de 

células 

adiposas em 

cicatrizes 

hipertróficas e 

quelóides. 

 

 

3 pacientes adultos 

com  cicatrizes 

hipertróficas, 

quelóides 

hemifacial.. 

Este estudo 

teve como 

objetivo 

verificar se 

Lipoenxertia 

poderia 

melhorar a 

remodelação 

da cicatriz nos 

três casos. 

Observou-se mudanças na 

aparência e também expressados 

pelos pacientes, após 6 meses 

sugerem considerável melhora na 

textura da pele, espessura;   O 

exame histológico mostra padrões 

de novo deposição de colágeno, 

hipervascularização local, e 

dérmica hiperplasia no contexto de 

um novo tecido , com elevada 

correspondência ao original 

 

Os resultados preliminares 

mostram que lipoenxertia 

melhora a qualidade da cicatriz e 

sugerir uma regeneração de 

tecidos processo de melhoria. 
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 32 coelhos divididos 

em 4 grupos. O 

período de avaliação 

das lesões foi de 15 

dias. As feridas 

induzidas 

ciurgicamente foram 

avaliadas por 

observações clínicas 

e análises 

histológicas. 

Avaliar os 

efeitos da 

terapia com 

células do 

tecido adiposo 

no processo 

de 

cicatrização 

de feridas 

cutâneas em 

coelhos 

induzidas 

experimental

mente.Além 

disso avaliar 

se a 

eletroacupunt

ura  é capaz 

de causar 

efeitos sobre 

as células do 

tecido adiposo 

no reparo de 

lesões 

cutâneas 

experimentais

. 

Puderam verificar que houve 

aceleração de cicatrização; 

proliferação vascular; proliferação 

fibroblastica; e aceleração 

principalmente na fase 

proliferativa. 

Concluíram que houve 

diferenciação positiva da 

cicatrização mediante utilização 

de células do tecido adiposo. São 

necessários outros estudos, com 

diversificação e fidelidade de 

outras ferramentas para análise 

apurada de resultados obtidos. 
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Estudo 

experimental, 

investigativo 

Foi colhido amostras 

de tecido subcutâneo 

de 23 mulheres, para 

isolamento e análise 

de células adiposas. 

  

Investigar os 

possíveis 

papéis de 

ADSCs na 

cicatrização 

de feridas 

cutâneas, 

especialmente 

no aspecto da 

proliferação 

de ativação de 

fibroblastos, 

síntese de 

colágeno e 

propriedades 

migratórias.  

A ADSCs promoveu a 

proliferação de fibroblastos da 

derme humana,aumentou a 

secreção e regulação de colágeno 

tipo I. Mostrou efeitos estimulantes 

sobre a liberação de fibroblastos 

dérmicos humanos (HDF), e foi 

verificado que a ADSCs reduziu o 

tamanho da ferida e acelerou a re-

epitelicação das bordas. 

Estes dados sugerem 

que a ADSCs é 

constitucionalmente bem 

adequada para a cicatrização de 

feridas dérmicas. 



relato do paciente, apresentaram um resultado positivo, de preenchimento de depressões 

localizadas, remodelamento de cicatrizes, melhora de mobilidade tecidual 
14

. 

 Segundo estudo realizado pelo médico cirurgião plástico Dr. Marco Aurélio 

Pellon, titular da sociedade brasileira de cirurgia plástica, a gordura é a única célula do 

corpo humano com autonomia para regular a própria irrigação sanguínea, além de ter 

enorme plasticidade podendo se transformar em outras células e adquirir funções 

semelhantes as que foram danificadas
20

. 

 Ainda no mesmo estudo, Pellon afirma que em queimaduras de segundo grau, a 

lesão muitas vezes atinge a epiderme e a derme, mas não chega a afetar a hipoderme, 

que é onde fica a gordura, sendo assim ao aplicar o tecido adiposo sobre a lesão, 

aproveita-se as células de gordura que não foram atingidas pela queimadura e com isso 

ocorre uma duplicação da resposta a cicatrização, levando a uma rápida melhora da 

lesão
20

. 

 O estudo nº 02 em seu experimento com coelhos, avaliou a utilização de células 

tronco, plasma rico em plaquetas e suas associações quanto a capacidade de influência 

no tempo de reparo de feridas cutâneas padronizadas em coelhos. Em análise 

microscópica foi considerado a angiogênese, observada pela presença de tecido de 

granulação, baseada na análise de brotos vasculares e fibroblastos, infiltrado 

inflamatório, intensidade de colagenização. Neste estudo os animais eram observados 

diariamente, e dados macroscópicos colhidos através da tabela de parâmetros clínicos 

(coloração, aspecto de bordas, presença de crostas, tecido de granulação, sinais de dor 

local, sangramentos e secreções)
 15

. 

 Nas condições que foram realizados os procedimentos e resultados obtidos é 

possível concluir que as associações entre células-tronco mesenquimais e plasma rico 

em plaquetas não diferenciaram o processo de cicatrização em nenhuma das fases, a 

terapia com células-tronco promoveu cicatrizes esteticamente melhores na avaliação 

clínica, sendo necessário e viável novos estudos, com ferramentas mais apuradas para 

melhora na interpretação dos resultados encontrados. 

 No estudo nº 03, controlado e randomizado, os pesquisadores selecionaram 18 

pacientes que foram submetidas a retirada de gordura da região infraumbilical, 

procedendo a abdominoplastia e injeção das células adiposas em região dérmica da 

ferida operatória, na região suprapúbica. A avaliação foi realizada por meio da escala de 

Drajjers, três avaliadores médicos cegados, e pelas próprias pacientes por autoavaliação 

e avaliação fotométrica por fotografia digital
16

.  



 Das 18 pacientes operadas, apenas um caso teve insucesso, sendo devido a 

decorrência de deiscência na sutura da região suprapúbica, no decorrer do tempo 5 

pacientes abandonaram a pesquisa restando 12 indivíduos. Em avaliação dos resultados 

deste estudo, as avaliações médicas, das pacientes e fotográficas, atingiram níveis de 

significância a favor da intervenção com células-tronco, onde se conclui resultados 

satisfatórios na utilização de células-tronco para cicatrização das lesões
16

. 

 O estudo nº 04 corrobora com o estudo nº 03. Trata-se de uma revisão de 

literatura abordando as perspectivas sobre as células-tronco com ênfase nas derivadas 

do tecido adiposo em relação a cirurgia plástica, sendo obtido como resultado  que os 

estudos recentes tem demonstrado perspectivas para correção de deformidades 

adquiridas e congênitas, alterações cicatriciais, queimaduras ou qualquer lesões na 

pele
17

. 

 O estudo nº 06 da tabela é uma pesquisa controlada, realizada em coelhos. Os 

animais tiveram lesões induzidas em tecido cutâneo, e realizaram terapia com células 

adiposas para cicatrização, foram observados em análise clínica e histológica, e obteve 

como resultados, aceleração da cicatrização, proliferação vascular e fibroblástica, além 

de aceleração da fase proliferativa, constatando que houve diferenciação no processo de 

cicatrização
18

. 

O estudo nº 07 da tabela é um estudo experimental e exploratório, realizado a 

partir de amostras de tecidos subcutâneos de 23 mulheres escolhidas de forma aleatória, 

a bioquímica da cultura foi analisada de forma minuciosa, avaliando aspectos genéticos 

e fisiológicos das células encontradas, sendo comprovada a capacidade regenerativa das 

células adiposas, enfatizando a atuação sobre a secreção e regulação de colágeno tipo I, 

e III, seu efeito estimulante sobre migração de células fibroblásticas dérmicas humanas. 

 As células tronco do tecido adiposo, parecem estar envolvidas na renovação 

natural de tecidos. Essa informação baseia-se em algumas propriedades intrínsecas, 

como por exemplo, a clonogenicidade, habilidade de perceber a baixa densidade das 

células e ativas sua capacidade de duplicação, a capacidade de autorrenovação, dando 

origem a outras células
19

. A terapia celular com uso de células adiposas propõe 

vantagens em relação a outros métodos na reparação de tecidos, resultando em 

regeneração de alta qualidade sem formação de cicatrizes ou fibroses
19

.  

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Diante dos estudos apresentados, podemos entender e correlacionar células-

tronco do tecido adiposo com o processo de cicatrização, observando a existência de 

uma interferência, porém ainda merece maior atenção, uso de ferramentas e novas 

pesquisas para maior especificação das alterações existentes, em qual momento as 

mesmas acontecem neste processo. 

A utilização de células adiposas no processo de cicatrização, é um avanço que 

pode vir a dividir espaço com os diversos métodos de reparação tecidual,  além disso 

por ser transplante autólogo apresenta baixo risco de rejeição e transmissão de doenças 

em comparação a outras possíveis fontes de células-tronco exógenas. Em síntese, faz-se 

necessário maior esclarecimento em relação a está técnica que não é nova, porém tem 

pouca literatura disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

1. Mandelbaum SH, Di Santis EP, Mandelbaum MHS. Cicatrização: conceitos 

atuais e recursos auxiliares - Parte I. An bras Dermato. 2003 jul./ago; 

78(4):393-410. 

 

2. Campos ACL, Borges Branco A, Groth AC. Wound healing. Arq Bras Cir Dig 

Artigo de revisão 2007;20(1):51-8 

 

3. Tazima MFGS, Vicente YAMVA, Moriya T. Biologia da ferida e cicatrização. 

Wound biology and healing. Medicina, Ribeirão Preto, Simpósio: 

FUNDAMENTOS EM CLÍNICA CIRÚRGICA - 1ª Parte 2008; 41 (3): 259-64 

Capítulo II 

 

4. Serra MCVF, Gomes DR, Crisostomo MR. Fisiopatologia. In: Júnior EML, 

Serra MCVF. Tratado de Queimaduras. São Paulo: Atheneu, 2004. 

 

5. Piccolo, MTS, Piccolo MS, Piccolo NS. Processo de Cicatrização. In: Júnior 

EML, Serra MCVF. Tratado de Queimaduras. São Paulo: Atheneu, 2008. 

 

6. Bersou AJ. Lipoenxertia: técnica expansiva. Rev. Bras. Cir. Plást. 2008; 23(2): 

89-97 

 

7. Yarak S, Okamoto OK. Células-tronco derivadas de tecido adiposo humano: 

desafios atuais e perspectivas clínicas. An Bras Dermatol. 2010;85 (5):647-56. 

 

8. Amorim B, Valim VS, Lemos NE, Junior LM, Silva, AMP, Silva MAL, et al. 

Células-tronco mesenquimais – caracterização, cultivo, propriedades 

imunológicas e aplicações clínicas. Rev HCPA 2012;32 

 

9. Barry FP, Murphy JM. Review Mesenchymal stem cells: clinical applications 

and biological characterization Osiris Therapeutics Inc. The International 

Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2003; 36: 568–584. 

 

10. Peng L, Zhuqing J, Xinhua Y. Comparative Analysis of Mesenchymal Stem 

Cells from Bone Marrow, Cartilage, and Adipose Tissue. Stem cells and 

development. 2008; 17:761–774. 

 

11. Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, Jaiswal RK, Douglas R, Mosca JD, et al. 

Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science. 2000 

Apr 2;284(5411):143-7. 

 

12. Zago TM. Renovação, Regeneração, Cicatrização e Fibrose. medUnicamp 

XLVI. 2005. 

 

13. Meruane MN, Rojas MR. Células troncales deruvadas del tejido adiposo: tecnica 

de obtencion y utilidade em cirurgia. Ver. Chilena De Cirurgia. 2011; 63(223-

228). 

 



14. Bouguilla J, Viard R, Voulliaume D, Comparin JP, Dionyssopoulos A; Foyatier 

JL. Enxerto de gordura em sequela de queimaduras faciais. Ann Chir Plast 

Esthet. 2012. 57 (3) :217-29, junho, 2012. França.  

 

15. Garcez T, Garcez NA. Células tronco mesenquimais e plasma rico em plaquetas 

como adjuvantes da cicatrização de lesões cutâneas experimentais em coelhos 

nova Zelândia. Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Faculdade De 

Veterinária. Programa de pós-graduação em ciências veterinárias PORTO 

ALEGRE, 2012. 

 

16. Martins PD, Machado DC, Uebel CO, Silva JB. Uso de células-tronco adultas de 

tecido adiposo na cicatrização da pele: estudo controlado, randomizado/ Adipose 

tissue mature stem cells on skin healing: controlled randomized study. Rev. 

Bras. Cir. Plást. 2011; 26(3): 394-401. 

 

17. Gomes RS. Perspectivas do uso de células-tronco em Cirurgia Plástica/Stem cell 

perspectives in Plastic Surgery. Rev. Bras. Cir. Plást. 2011; 26(1):151-9. 

 

18. Gianotti WKB. Células-tronco mesenquimais e eletroacupuntura na cicatrização 

de lesões cutâneas experimentais em coelhos. Universidade Federal do Rio 

Grande Do Sul. 2011. 

 

19. Yokomizo VMF, Benemond TMH, Bressan FF, Sangalli JR, Pieiri NCG, Casals 

JB, Martins DS, Meirelles FV. Células-tronco derivadas de tecido adiposo: 

isolamento, cultivo in vitro e perspectivas de utilização em dermatologia. Surg 

Cosmet Dermatol. 2011;3(1):55-9. 

 

20. Pellon MA. Tratamento de queimaduras com células de gordura - um novo 

horizonte. [base de dados na internet]. Brasília: Clínica São Vicente. Citado em 

nov.2013. Disponível em: http://clinicasaovicente.com.br/wp-

content/uploads/2011/12/queimaduras_drpellon.pdf.  

 

21. Kim WS, Park BS, Sung JH, Yang JM, Park SB, Kwak SJ, Park JS. Wound 

Healing Effect of Adipose-Derived Stem Cells: A Critical of Secretory Factors 

on Human Dermal Fibroblasts. Journal of Dermatological Science. (2007) 48, 

15-24. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ann%20Chir%20Plast%20Esthet
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Ann%20Chir%20Plast%20Esthet

