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1. RESUMO 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com artigos publicados entre 2000 e 

2014, visando identificar o papel dos nutrientes no processo de cicatrização. Os 

resultados foram descritos em vitaminas, minerais e proteína, abordando suas fontes 

alimentares, metabolismo e influência no reparo tecidual. 

2. INTRODUÇÃO 

As células são unidades básicas de vida, estas são formadas por cinco 

substâncias, cada tipo é especializado para exercer um ou algumas funções e quase 

todas tem capacidade de se reproduzir (GYUTON, HALL; 2011). Há quatro tipos de 

tecidos que se formam a partir das células, estes são epitelial, conjuntivo, muscular 

e nervoso (TELSER, YOUNG, BALDWIN; 2008). 

A lesão em qualquer componente celular pode causar doença à medida que as 

células perdem sua capacidade de adaptação, as lesões podem ser reversíveis e 

irreversíveis, que ocorre quando a célula não consegue mais desempenhar suas 

funções (SANTOS, SANTOS; 2005). 

O reparo tecidual envolve dois processos: regeneração ou cicatrização, que 

depende do grau de destruição tecidual. A cicatrização é a substituição do tecido 

original por tecido conjuntivo, caracterizada pela presença de cicatriz permanente 

(ROCHA, 2011). 

3. OBJETIVO 

Identificar o papel dos nutrientes no processo de cicatrização. 

4. METODOLOGIA 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e livros 

científicos publicados no período de 2000 a 2014. Foram investigadas as bases de 

dados LILACS e  SciELO utilizando-se as palavras-chave “cicatrização”, “reparo 

tecidual” e “nutrientes na cicatrização”. 

5. DESENVOLVIMENTO  



A cicatrização envolve uma série de reações físico-químicas complexa, onde é 

necessária a presença de uma gama de nutrientes para formação de novos tecidos, 

diminuição da oxidação tecidual e melhora na região lesada (OROSCO, MARTINS; 

2006). Nas ultimas décadas se reconheceu que a administração de alguns 

nutrientes em doses maiores que as necessidades alimentares podem prevenir 

deficiências e atua como auxiliar no tratamento(FIGUEIREDO, et al; 2009). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Vitaminas: A vitamina A contribui para a estabilização de membranas 

lisossomais, fagocitose na ferida e reepitelização (PAGGIARRO, NETO, FERREIRA; 

2010). A B6 atua como cofator de 100 reações enzimáticas, incluindo reações do 

metabolismo de aminoácidos e proteínas. A vitamina B12 é essencial em diversas 

reações metabólicas, como síntese do DNA, RNA, bainha de mielina, fosfolípides de 

membrana, metabolismo de proteínas e lipídeos e nas reações de destoxificação 

(PERUCHA, 2013).  

O ácido ascórbico atua como um cofator redutor no processo de hidroxilação de 

resíduos de prolina e lisina, ligadas á formação de colágeno e como antioxidante 

(PEREIRA et al; 2012). A vitamina D atua na regulação da proliferação celular, 

diferenciação, apoptose e angiogênese, na síntese de fibroblastos, células 

musculares, matriz extracelular e colágeno (BURKIEWICZ et al; 2012).  

A vitamina E tem efeito promotor de produção de colágeno, diminui a absorção 

da matriz óssea e estimula a proliferação de colágeno (IWASHITA, 2008). A vitamina 

K tem contribuição importante na cascata de coagulação, atuando assim nos 

momentos iniciais da fase inflamatória da cicatrização (PAGGIARO, NETO, 

FERREIRA; 2010). 

Minerais: O zinco age estimulando a mitose celular e proliferação dos 

fibroblastos. Sua deficiência retarda a cicatrização, levando a perda de força tensil 

da cicatriz e supressão da resposta inflamatória (BOTTONI, et al; 2011). O selênio 

tem papel importante no sistema de defesa e condições de inflamação sistêmica 

aguda, a queda do selênio sérico está relacionada á maior incidência de 

complicações infecciosas e aumento das taxas de mortalidade (ONO, 2009).   



Proteína: A depleção protéica no processo cicatricial prolonga a fase inflamatória 

e prejudica a fibroplasia. Ocorre diminuição da proliferação fibroblástica, 

angiogênese, produção de colágeno e resulta no menor reparo tecidual da ferida 

(PEREIRA, 2006). 

A arginina é classificada como um aminoácido condicionalmente essencial 

(PEREIRA, 2006). Este participa na síntese protéica onde também é substrato para 

ornitina, precursora de poliaminas e outras moléculas envolvidas na cicatrização e 

regeneração tecidual (ONO,2009) e é capaz de estimular a função imunológica e 

aumentar a produção de colágeno (BOTTONI et al ; 2011). 
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