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RESUMO: A ação do diclofenaco sódico sobre o processo de
cicatrização de suturas cólicas em ratos foi observada em
modelo experimental que consistiu na secção e sutura do
cólon ascendente desses animais. Foram estudados 90 ratos,
sendo que 60 ratos (grupo I) foram submetidos a procedi-
mento operatório e à administração diária de diclofenaco
sódico (10 mg/kg) ou soro fisiológico e sacrificados em dife-
rentes intervalos de tempo (três, cinco, e sete dias). Foram
observados outros 30 ratos (grupo II) não submetidos ao ato
operatório, e que receberam a droga (10 mg/kg), soro fisio-
lógico ou não tratados (subgrupo padrão). Por fim, foram
comparados os resultados obtidos com a administração da
droga entre animais operados e não operados e sacrificados
no sétimo dia de pós-operatório (grupo III). Nos ratos ope-
rados foram observados os aspectos cirúrgicos. Todos os
animais (operados e não operados) foram submetidos à
observação dos aspectos ponderais, das médias dos níveis
plasmáticos de proteínas totais e frações e das médias dos
níveis de hidroxiprolina na linha de sutura ou na área equi-
valente. Concluiu-se que o diclofenaco sódico pode interferir
no processo de cicatrização, uma vez que: a) houve maior
ocorrência de deiscências da incisão abdominal (53,3%) e de
alterações da sutura cólica (43,3%) entre os animais trata-
dos com diclofenaco sódico; b) entre os animais tratados com
diclofenaco sódico (operados e não operados) houve 12,5%
de óbitos, enquanto nenhum animal tratado com o soro fi-
siológico evoluiu para óbito; c) não houve ganho ponderal
entre os animais tratados com diclofenaco sódico (operados
e não operados); d) entre os animais que receberam a droga,
houve diminuição dos níveis plasmáticos de proteínas totais

e frações e nos níveis de hidroxiprolina na linha de sutura
dos ratos operados.
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