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“Se os olhos são o espelho da alma, a pele é o espelho da mente". 
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RESUMO 

 

O processo de cicatrização tecidual é orquestrado de forma a promover o 

menor dano possível após a lesão e reestabelecer o máximo da função celular 

requerida. Assim a papaína, consagrada como agente desbridante, foi utilizada em 

gel  a 2 % para fim cicatrizante. O objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade do 

gel de papaína à 2 % na cicatrização tecidual de feridas em camundongos não 

diabéticos e diabéticos.  Desta forma foram propostos ensaios relacionados a 

avaliação da ferida, de maneira macroscópica (contração da ferida) e microscópica 

(histopatologia e microscopoia eletrônica de transmissão). Também foram realizados 

ensaios em relação ao colágeno da cicatriz, tanto total quanto tipo III e I, através de 

coloração picrossírius red, dosagem de hidroxiprolina e imunohistoquímica. A 

diferenciação de fibroblastos foi avaliada por imunohistoquímica de α- actina de 

músculo liso. E ainda foram realizados ensaios de tração da pele cicatrizada a fim de 

avaliar parâmetros biomecânicos.  Os resultados apontam que o gel de papaína a 2 

%, embora sem evidências macroscópicas relacionadas a diminuição do tempo de 

contração da ferida, melhorou a organização celular da pele. Quanto a deposição de 

colágeno, permitiu que houvesse a retomada dos níveis de colágeno para 

camundongos não diabéticos, enquanto os diabéticos, independente do tratamento, 

apresentaram índices abaixo do parâmetro da pele íntegra. A diferenciação de 

fibroblastos pode ser melhorada com o uso do gel de papaína a 2 % tanto para 

diabéticos como não diabéticos. Enquanto os parâmetros biomecânicos revelaram 

que o uso do gel de papaína a 2 % poderá melhorar a tensão máxima da pele em 

indivíduos diabéticos. Desta forma, pode-se concluir que o gel de papaína a 2 % 

apresentou eficiência no processo de cicatrização da pele de camundongos 

diabéticos. Ademais, estes achados corroboram para seguimento da pesquisa 

clínica deste produto com indicadores de resultados promissores.  

 

Palavras-chave: ferida, pele, diabetes, papaína, biomecânica. 



 

viii 

 

 

ABSTRACT 

 

The wound healing process is organized in order to promote the least possible 

damage after the lesion and restore the maximum of the requested cellular function. 

Thus papain, established as debriding agent, it was used at 2% gel order to healing. 

The objective of this study was to evaluate the effectiveness of papain gel to 2% in 

tissue wound healing in non-diabetic and diabetic mice. Thus it was proposed trials 

related to wound assessment, macroscopic way (wound contraction) and microscopic 

(histology and transmission electron microscopoia). Also tests were conducted with 

respect to scar collagen, either wholly as type I and III by picrosirius red staining, 

immunohistochemistry and hydroxyproline concentration. Differentiation of fibroblasts 

was assessed by immunohistochemical staining for smooth muscle α-actin. And yet 

they have been performed tension tests scarred skin in order to evaluate the 

biomechanical parameters. The results indicate that the papain gel 2%, but no 

macroscopic evidence relating the reduction of wound contraction time, improved 

cellular organization skin. The deposition of collagen, let it be the resumption of 

collagen levels for nondiabetic mice as diabetics, regardless of treatment, showed 

levels below the intact skin parameter. Differentiation of fibroblasts can be improved 

with the use of papain gel 2% for both diabetics and non-diabetics. While the 

biomechanical parameters revealed that the use of papain gel 2% may improve 

maximum skin tension in diabetic individuals. Thus, it can be concluded that the gel 

2% papain presented efficiency in the process of healing of the skin of diabetic mice. 

Furthermore, these findings reinforce monitoring of clinical trials of this product with 

promising results indicators. 

 

Keywords: wound, skin, diabetes, papain, biomechanics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estrutura da Pele 

 

A pele pode ser considerada o maior órgão do corpo humano, pesando em 

média de 4 a 5 quilogramas. A sua composição pode ser descrita por duas camadas 

distintas: epiderme e a derme (Figura 1). Alguns anatomistas referem-se à tela 

subcutânea como parte da pele e chamam-na de hipoderme (ANDERSON, 2014). 

A composição da epiderme se dá essencialmente pelo epitélio escamoso 

estratificado queratinizado, com suas células principais denominadas queratinócitos. 

Os não queratinócitos dentro da epiderme madura incluem melanócitos (células 

formadoras de pigmentos originárias da crista neural), células de Langerhans (células 

dendríticas apresentadoras de antígeno imaturas derivadas da medula óssea) e 

linfócitos. As células de Merkel, que podem funcionar como mecanorreceptores ou 

possivelmente como parte do sistema neuroendócrino disperso, são associadas com 

terminações nervosas (STANDRING, 2008). 

A derme é composta principalmente de colágeno, que é produzido pelos 

fibroblastos. Nesta porção da pele está contida toda a vascularização, responsável pela 

nutrição da pele e pela termorregulação (ANDERSON, 2014). Os componentes nesta 

camada podem variar entre anexos da pele, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e 

nervos. A derme ainda pode ser dividida em camada papilar, mais externa, e camada 

reticular, mais interna. As fibras colágenas proporcionam grande força de tensão e as 

fibras elásticas dão flexibilidade a pele (ARNOLD, 1994) (figura 1).  
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Figura 1: Esquema da pele e suas principais estruturas celulares. Fonte: ANDERSON, 2014, p.3 

 

A principal função da pele está em determinar uma barreira limitante entre o meio 

externo e o corpo humano. No entanto, para que esta funcione como barreira sua 

integridad e é fundamental. Assim, toda vez que houver danos infligidos no corpo 

como resultado direto ou indireto de uma força externa, com ou sem rompimento da 

continuidade estrutural, há uma ferida (DEcS, 2016). O processo de cicatrização 

tecidual ocorre como resposta para reparar o dano causado a pele. 

 

1.2 Cicatrização Tecidual 

 

O processo de cicatrização de lesões cutâneas é multifatorial e envolve vários 

eventos, tais como: formação do coágulo sanguíneo, migração das células 

inflamatórias, diferenciação de células específicas, formação de tecido de granulação, 

angiogênese, re-epitelização que leva ao fechamento da ferida, regeneração do nervo 

atingido e proliferação da matriz extracelular (GURTNER, et al.,2008). 

 Após a injúria tecidual poderá ocorrer um dos dois processos: reparação tecidual 

ou regeneração tecidual. O objetivo do organismo é atingir a regeneração tecidual, 
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onde o tecido que sofreu a injúria restabeleça todas as suas funções, com manutenção 

perfeita da estrutura existente pré-injúria, sem a formação de cicatrizes. No entanto, 

em organismos superiores como mamíferos esta capacidade é perdida no pós-

desenvolvimento embrionário, sendo mantida apenas em algumas estruturas como 

fígado e ossos. Para a regeneração tecidual, em condições fisiológicas esperadas, 

espera-se a restauração da barreira epidérmica, de forma eficiente. Ademais, a 

camada dérmica mais profunda, poderá sofrer perda considerável da estrutura do seu 

tecido, gerando cicatriz. Quando essa resposta não se dá no tempo adequado ou da 

forma prevista, duas situações podem ser descritas: uma ferida crônica, com defeito 

ulcerativo da cicatrização levando a um processo de difícil resolução, ou a formação 

de uma cicatriz hipertrófica ou queloide (EMING et al., 2014) 

A necessidade de precisão na regeneração tecidual é sacrificada em prol da 

velocidade de reparar o dano tecidual, sem agravá-lo.  Assim o que ocorre mais 

frequentemente é o reparo tecidual, com formação de cicatrizes, onde o tecido perderá 

sua função, mas não aumentará o dano inicial (GURTNER, et al., 2008; ETHRIDGE, et 

al., 2007) 

 A cicatrização de feridas engloba complexa cascata de eventos altamente 

integrada. O processo de cicatrização adulto compreende em: formação de coágulos, 

inflamação, reepitelização, angiogênese, formação de tecido de granulação, contração 

da ferida, formação de cicatriz e remodelamento do tecido ou maturação (EAGLSTEIN, 

1986; SINGER, et al. 1999; EMING, et al., 2007). Várias células podem estar presentes 

em diferentes estágios desse processo, inclusive de maneira coordenada e 

orquestrada. Tazima e colaboradores (2008) descreveram a diversidade destas células 

e o número relativo destas ao longo dos dias nos estágios da cicatrização (figura 2). 
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Figura 2: Número relativo de células envolvidas no processo de cicatrização tecidual ao longo do 
tempo. Fonte: Tazima, et al., 2008. 

 

O processo de reparo inicia no momento que ocorre a lesão tecidual. A formação 

do coágulo estabelece uma barreira que impede a contaminação externa e aumento 

do dano. Localmente há liberação de histamina, serotonina e bradicinina, com aumento 

da vascularização e recrutamento celular para o local (TAZIMA, et al., 2008). Neste 

ponto ocorre a resposta inflamatória aguda, fundamental para o suprimento de fatores 

de crescimento e citocinas que iniciarão o reparo. Após a lesão, a barreira epidermal é 

rompida e queratinócitos liberam interleucina do tipo I (IL-1). Este é o primeiro sinal de 

alerta às células ao redor do dano. Somando-se, componentes sanguíneos liberados 

no sítio da ferida ativando a cascata de coagulação. O coágulo resultante induz 

hemostasia e fornece a matriz para influxo de células inflamatórias (GURTNER, et al., 

2008). As plaquetas liberam seus grânulos alfa, secretores de fatores de crescimento 

como o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e o TGF-β. O PDGF, em 

conjunto com citocinas pró-inflamatórias como interleucina do tipo Iβ (IL-1β) atraem 

neutrófilos para o sítio da lesão, responsáveis por remover contaminantes bacterianos 

(BARRIENTOS, et al., 2008). As interleucinas tipo 1 e 6 ( IL-1, IL-6), e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) sofrem intensa regulação durante a fase inflamatória da 

cicatrização de feridas. A IL-6, presente em lesões de camundongos, é uma citocina 
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multifuncional, produzida por leucócitos, macrófagos e fibroblastos. Dentre suas 

inúmeras atividades biológicas, incluindo diferenciação de células B, T e macrófagos, 

além de estimular o crescimento de queratinócitos, sendo importante na inicialização 

da cicatrização, o que é coincidente com seu pico que ocorre 12 horas após a lesão 

(BARRIENTOS, et al., 2008; KONDO, et al., 1996). 

A produção e liberação desses mediadores inflamatórios devem ser finamente 

orquestradas, visto que qualquer alteração nesses componentes pode gerar falha na 

cicatrização (EMING, et al., 2007).  

Seguinte a fase da inflamação, tem início a fase de granulação. Esta fase é 

formada por um ambiente denominado por tecido de granulação, e é composto por 

macrófagos, fibroblastos e vasos sanguíneos. Neste tecido haverá grande número de 

fatores de crescimento e citocinas, que serão produzidas coletivamente para promover 

a regeneração da pele lesada. Duas vias principais serão ativadas pelas proteínas 

produzidas em resultado da ativação de fator de crescimento (TGF-β) e de receptores 

de integrinas. Por exemplo, TGF-β1 induz a proliferação de fibroblastos e a migração 

destes para o local de injúria. Esta citocina também desencadeia a produção de uma 

matriz rica em colágeno, o que contribui para induzir a diferenciação dos fibroblastos 

em miofibroblastos. Os miofibroblastos são caracterizados pela expressão de actina do 

músculo liso alfa e aquisição de capacidade contráctil, o que promove o fechamento 

da ferida (BOO & DAGNINO, 2013; EMING, et al., 2014). 

Outro grupo de mediadores importante na fase de granulação é o das  proteínas 

quinases. A quinase ativada (TAK1), por exemplo, é uma importante quinase envolvida 

na expressão do colágeno e da fibronectina em resposta a estimulação de TGF-β1, 

agindo através da ativação de JNK (junção N-terminal Kinase) e p38. TAK1 é também 

mediador importante dos efeitos pró fibróticos de TGF-β1. TGF-β é uma das principais 

citocinas que media a fibrose na pele e outros órgãos. Estes efeitos são devidos à sua 

capacidade para promover a proliferação de fibroblastos, sobrevivência e a síntese de 

matriz extracelular. Além de regular negativamente as metaloproteinases da matriz que 

degradam seus componentes (BOO & DAGNINO, 2013; CHOI et al., 2015). 

As proteínas da matriz extracelular que participam na definição do 

microambiente em torno das células em tecidos de granulação desempenham papéis 

importantes na regulação do comportamento destas células.As integrinas são um 

grande grupo de proteínas transmembranares presentes que fazem a mediação entre 

a adesão celular e para a transdução dos estímulos dos componentes de matriz 
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extracelular. Estas proteínas são constituídas por heterodímeros contendo uma 

subunidade alfa e uma beta, e desempenham papel importante na re-epitelização, na 

regeneração da membrana basal e matriz extracelular dérmica, na migração de células, 

e na comunicação intercelular no local da ferida (BOO & DAGNINO, 2013). 

Integrinas também estão relacionadas a expressão da matriz extracelular com o 

citoesqueleto de actina, mediando a transdução de estímulos mecânicos essenciais 

para a contração da ferida e seu fechamento. Em fibroblastos dérmicos, as integrinas 

A1B1 e A2B1 são os principais receptores de colágeno. A1B1 são importantes para 

mediar a síntese do colágeno e proliferação celular, enquanto que os A2B1 são 

importantes para a diferenciação em miofibroblastos e aquisição de propriedades 

contrácteis. No entanto, as integrinas não têm atividade enzimática intrínseca e são 

capazes de realizar transdução de sinais de componentes da matriz extracelular. Logo, 

após a ligação a substratos da matriz extracelular, o conjunto de integrinas e seus 

demais componentes associados, serão responsáveis por gerar sinais de diafonia com 

receptores de fatores de crescimento, incluindo os receptores de TGF-β. Assim,  a 

sinalização das integrinas e TGF-β, que constituem duas vias fundamentais para a 

regeneração após a lesão cutânea, não apenas são responsáveis por ativar cascatas 

de sinalização individuais, mas também modular uns aos outros durante este processo 

(BOO & DAGNINO, 2013;CHOI et al., 2015). 

Durante esta fase observa-se de maneira macroscópica a movimentação das 

bordas da ferida em direção ao centro, com objetivo de fechamento. Este fenômeno 

acontece pela modificação de fibroblastos em miofibroblastos, com características 

funcionais similares às células musculares. Neste momento estas células são inclusive 

capazes de expressar α-actina, substância relacionada a contração.  Estas células 

podem ser encontradas alinhadas ao redor de depósitos da nova matriz celular, 

fazendo união célula-célula e gerando a força de tensão. Ao final do processo o leito 

da ferida estará totalmente coberto por tecido de granulação, bem como a 

neovascularização e a rede linfática estarão sendo restabelecidas. Lentamente o tecido 

será enriquecido com fibras de colágeno, dando a aparência de cicatriz pós acúmulo 

de massa fibrótica (BALBINO, et al., 2005, EMING et al., 2014).  

A deposição de colágeno se faz muito importante para que haja a reconstituição 

integral da pele. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo, formada por 

moléculas de glicina, prolina e resíduos de hidroxiprolina e é crucial para o apoio 

estrutural da pele. Além de sua função de estruturar, o colágeno é uma molécula de 
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sinalização crítica na matriz extracelular (CAMPOS, et al., 2007). Embora a proporção 

de colágeno do tipo I seja em 80-85 % do colágeno total, o que justifica que seja o mais 

amplamente investigado, a família de colágeno compreende mais de 29 membros. No 

entanto, há quatro tipos que são melhor compreendidos entre os especialistas, o tipo I, 

II, III e IV (CAMPOS, et al., 2007; GOULD, 2016).  

Devido à presença de sequências de integrinas para o reconhecimento de 

funções específicas, o colágeno tipo I é conhecido por controlar muitas funções 

celulares de fibroblastos e queratinócitos, incluindo a forma da célula, adesão, 

diferenciação e migração. In vitro, o colágeno tipo I foi capaz de promover a deposição 

de matriz extracelular por via dos fibroblastos dérmicos. Assim como, também 

demonstrou-se a capacidade de ligação a um número de proteases e citocinas 

inflamatórias que estão em excesso em fluido de feridas crónicas, incluindo a elastase 

de neutrófilos, MMP-2, interleucinas (IL-6, IL-8 e IL-1b), bem como eliminação de ânion 

superóxido e peroxinitrato (WRAY, 1983; OGAWA, 2008; OGAWA et al., 2012).  

Outro colágeno bastante abundante na pele é o colágeno tipo III, no entanto com 

quantificação próximo a 10 % do colágeno total. O colágeno tipo III é uma estrutura 

bastante importante no reparo precoce quando há lesões, fornecendo suporte inicial 

para a migração celular e aderência. A importância do colágeno tipo III se dá pela 

observação de indivíduos com ausência deste apresentarem dificuldade na 

manutenção da integridade cutânea (LIU et al., 1997). E ainda, quando há feridas, é 

através da modulação do colágeno tipo III que há formação de cicatrizes, por promover 

a diferenciação de fibroblastos em miofribroblastos (VOLK et al., 2011). Assim, a 

participação do colágeno tipo III nas fases da cicatrização tem sido apontado como 

importante agente para o processo de cicatrização, sugerindo que possa haver 

desenvolvimento de produtos terapêuticos a base de biomateriais (CORR & HART, 

2013; QUAN & FISHER, 2015; GOULD, 2016).  

Por último haverá a fase de remodelamento da matriz extracelular. Neste 

processo, iniciado por volta do décimo dia pós-injúria, o tecido de granulação está 

totalmente preenchido, com rede capilar e linfática em franco funcionamento. Este 

processo ocorre lentamente, podendo levar meses ou anos. O grau de 

amadurecimento da cicatriz poderá ser medido pela quantidade de colágeno tipo I 

presente nela (GURTNER, et al., 2008).  Ao fim do processo será gerada a cicatriz 

cutânea completamente amadurecida, caracterizada por possuir apenas 70 % da 

resistência da pele normal. Esta resistência poderá ser dada de acordo com a 
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quantidade de colágeno depositado e sua organização neste tecido (BALBINO, et al., 

2005). A maioria das células endoteliais, macrófagos e miofibroblastos sofrem 

apoptose ou migram da ferida, deixando uma massa que possui poucas células, 

composta principalmente de colágeno tipo I e outras proteínas da matriz extracelular. 

O colágeno produzido inicialmente ainda pelo sérum é o colágeno tipo III, com 

características de menor espessura se comparado com o colágeno presente na pele 

normal e paralelo em relação a posição da pele. O colágeno tipo III é substituído 

progressivamente pelo colágeno tipo I, um colágeno mais espesso e resistente e 

organizado ao longo das linhas de tensão.   

Essas modificações alteram a força tênsil da ferida, aumentando-a (SZWED & 

SANTOS, 2015). Sob este aspecto, Karl Langer, em trabalho pioneiro identificou o 

comportamento de carga-deformação da pele, revelando em uma fase inicial do 

estiramento um comportamento altamente extensível seguido por resposta linear 

(GIBSON, 1978). A fase inicial do movimento, onde acontece o enrijecimento da tensão 

ou “toe-in”, acontece em baixas cargas e é atribuída ao recrutamento progressivo das 

fibras de colágeno, com estiramento das fibras de folga e rotação das fibras de 

colágeno para se alinharem com a direção de movimento. Quando tensa, a pele dissipa 

energia elástica armazenada na rede fibrosa através dos meios viscosos, tanto através 

da fluência como do relaxamento de tensão. Este comportamento viscoso domina a 

biomecânica da pele na fisiologia relevante para cargas, e acredita-se resultar da água 

contida no tecido, e ser influenciados pela presença de proteoglicanos. Assim, a 

biomecânica da pele é grandemente influenciada pela sua estrutura e composição. 

Logo, qualquer ferimento pode alterar drasticamente tanto estrutura como composição, 

resultando assim na cicatriz tecido com diferenças biomecânicas significativas.  

A biomecânica tem grande importância para a pele. Seja pela análise da rede 

fibrótica da pele formada, que apresenta direção definida e está correlacionada a sua 

função tênsil. Como também influencia a cicatrização de feridas, por exemplo formando 

cicatrizes mais pronunciadas quando localizadas anatomicamente em áreas de grande 

tensão. No entanto, o correto tratamento das feridas poderá apresentar melhoramento 

dos resultados a longo prazo, com menor prejuízo a biomecânica e demais processos 

estruturais da pele (CORR & HART, 2013) 

A cicatrização de feridas cutâneas requer precisão na coordenação da 

epitelização, da reparação dérmica e da angiogênese, visando reestabelecer a 

microcirculação cutânea local e o suprimento de sangue arterial adequado para a área 
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da úlcera (ZIMNY, et al., 2001). A epitelização é dependente das habilidades 

migratórias, proliferativas e de diferenciação dos queratinócitos. O crescimento e a 

diferenciação dos queratinócitos são regulados principalmente por fatores de 

crescimento (HASHIMOTO, et al., 2000).  

O processo de cicatrização deverá ser otimizado para que a manutenção 

funcional do tecido ocorra e alcance a regeneração tecidual. Nesta otimização, mais 

importante do que a correta intervenção é que esta seja adequada a fase da 

cicatrização. Por exemplo, o uso de substâncias que auxiliem no melhoramento do 

processo inflamatório só terá valia se a ferida estiver nesta etapa, assim como o uso 

de substâncias que favoreçam a adequada formação do tecido de granulação 

(BROUGHTON, et al., 2006, GURTNER, et al., 2008). Porém esta intervenção depende 

de uma dualidade entre os tratamentos existentes na atualidade. Os tratamentos 

podem não ser conclusivos devido à complexidade e à natureza dinâmica da expressão 

do fator de crescimento durante a resposta a lesões. E com isso a terapia, seja à base 

de células ou substâncias, são limitadas pela capacidade das células para sobreviver 

e funcionar num ambiente de ferida dura (com presença de crosta/ necrose), enquanto 

os tratamentos à base de substâncias (de diversificada natureza quanto a síntese, 

tamanho molecular entre outros aspectos) dependem de sistemas de entrega eficiente, 

orientadas e sustentáveis (WITTMAN et al., 2016). 

 

1.3 Tratamento de Feridas 

 

O cuidado de feridas data da antiguidade e tem apresentado significativa 

evolução ao longo dos anos. As intervenções no processo de cicatrização das feridas, 

acidentais ou intencionalmente provocadas como parte da realização de 

procedimentos, se tornam com o passar dos anos mais seguras e eficazes. Sabe-se 

que o cuidado com estas lesões, como a proteção, evita-se maiores danos locais ou 

complicações advindas dela (MANDELBAUM, et al., 2003; JIMÉNEZ, 2008).  

Mandelbaum e colaboradores (2003), indicam que muitas substâncias foram 

utilizadas ao longo do tempo para o tratamento de feridas. Relatos de de 3.000-2.500 

a.C, mencionam curativos à base de mel, graxa, fios de linho e diversos tipos de 

excrementos, que faziam parte dos princípios da farmacopéia egípcia. Em 300 a.C, 

Hipócrates recomendava que as feridas fossem mantidas limpas e secas, 

preconizando sua limpeza com água morna, vinho e vinagre (MANDELBAUM, et al., 
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2003). No entanto, com o advento do uso da pólvora nas guerras, houve o surgimento 

de um novo tipo de ferida. Ambroise Paré, cirurgião francês, estabeleceu o tratamento 

de feridas causadas por armas de fogo com curativos limpos e trocas frequentes, 

reduzindo o uso de óleos ou ferros quentes para promover a cauterização das mesmas 

(JIMÉNEZ, 2008). Entretanto na Segunda Guerra Mundial, o foco do tratamento de 

feridas e cicatrização foi a utilização de anti-sépticos e agentes tópicos com ação 

antimicrobiana e a proteção com coberturas secas (JIMÉNEZ, 2008; MANDELBAUM, 

et al., 2003).  

Nas décadas seguintes, muitos estudos comprovaram os benefícios da 

cicatrização de feridas por meio úmido (QUEEN, et al., 2004; DAUNTON, et al., 2012). 

Em 1945, Bloom relata pela primeira vez a utilização de um filme transparente, 

permeável ao vapor. Entretanto, somente a partir de 1962, Winter e Roove 

demonstraram que a taxa de epitelização era 50 % mais rápida em ambiente úmido e 

que a formação de crostas era minimizada. Isto despertou interesse pelo 

desenvolvimento de pesquisas, produção e comercialização desse tipo de recurso, 

ocorrendo uma verdadeira “revolução no conceito de curativos” (FIELD & KERTEIN, 

1994, QUEEN, et al., 2004; DAUNTON, et al., 2012).  

Todo este cenário mostra a grande preocupação em desenvolver tratamento 

adequado das feridas desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, pois 

constituem importante problema de saúde. Lesões de pele podem por muitas vezes 

ser estigmatizantes com repercussões físicas, associadas à dor, imobilidade e 

incapacidade. Podem ainda afetar o comportamento do indivíduo produzindo efeitos 

psicoemocionais, relacionadas à auto-estima e auto-imagem; e diminuição da 

qualidade de vida, originadas por hospitalizações e afastamento do convívio social 

(JEFFCOATE, et al., 2003). 

Com o tempo houve evolução significativa no ponto de vista tecnológico e de 

materiais empregados para a recuperação tecidual da ferida. A quantia monetária 

investida em cuidados com feridas, a perda de produtividade para os indivíduos e suas 

famílias, e a diminuição da qualidade de vida destes, representam grande custo para 

toda sociedade. O número de pacientes que sofre de anormalidades na cicatrização 

de feridas é considerável, estima-se 34,5 milhões. Entre eles aproximadamente 13,5 

milhões são de úlceras diabéticas, necessitando de tratamento específico a cada ano, 

segundo a “Worldwide Wound Management”, empresa que fornece informações sobre 

perspectivas de mercado para produtos médicos (STADELMANN, et al., 1998). 
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 No mercado mundial há mais de dois mil produtos destinados ao tratamento de 

feridas. No entanto a elevada quantidade não significa que haja produtos que atendam 

plenamente as necessidades dos portadores de feridas. Neste cenário, os profissionais 

necessitam de preparo para a escolha correta (HESS, 2002; MANDELBAUM, 2003; 

AYELLO, 2005).  

Atualmente, a dificuldade de relacionar produtos ideais para o tratamento de 

feridas faz com que haja incentivo para a pesquisa do uso de substâncias naturais para 

este fim, além de poderem representar menor custo de obtenção (MORAIS, et al., 

2008; GREAVES, et al., 2013).  

A utilização de produtos naturais vem sendo boa alternativa para o tratamento 

de várias doenças, inclusive na melhora da cicatrização tecidual (AMORIM et al., 2006; 

NETO et al., 2006). Carvalho e colaboradores (2010) afirmam existir poucas evidências 

científicas sobre a utilização clínica de substâncias naturais, porém sabe-se que 

possuem promissor resultado na cicatrização tecidual. Alguns extratos de plantas têm 

mostrado potencial promissor no processo de cicatrização de feridas cutâneas, nos 

últimos anos, como os exemplos citados adiante. A Aloe vera, conhecida popularmente 

como babosa parece eficaz quando empregada em feridas abertas de animais 

diabéticos, com ação anti-inflamatória e antimicrobiana, apresenta também 

estimulação a proliferação celular, a síntese de colágeno e angiogênese, com 

promoção a contração da ferida (CONTERA, et al., 1985; TAKZARE, et al., 2009; 

ESHGHI et al., 2010; ATIBA et al., 2011; INPANYA et al., 2012; TARAMSHLOO et al., 

2012). A casca da Aroeira (NETO et al., 2006), assim como Hippophae rhamnoides 

(espinheiro do mar) (GUPTA, et al., 2006; UPADHYGAY et al., 2009) e o Alecrim 

(Rosmarinus officinalis L) (ABU-AL-BASAL, 2010) têm apresentado atividade 

antiinfamatória e cicatrizante. O extrato alcóolico de flores de Ixora coccinea promoveu 

a cicatrização, com aumento da granulação, força de tensão e deposição de colágeno 

em feridas cutâneas abertas em ratos (GARROS et al., 2006). A Própolis, produto 

oriundo da produção de abelhas em colmeias, foi utilizada no tratamento de escaras 

de decúbito por Azevedo e colaboradores (1986), com resultados positivos. A Angelica 

sinensis parece estimular a proliferação de pele humana, sobretudo fibroblastos, a 

secreção de colágeno, e a expressão de TGF-β in vitro (HSIAO, et a, 2012). A vinca 

rosa (Catharanthus roseus) apresenta atividade antimicrobiana; também parece 

aumentar a resistência da ferida, epitelização e a contração da ferida (NAYAK et al., 

2006). Os estudos envolvendo a calêndula (Calendula officinalis) apontam atividades 
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anti-inflamatórias e antibacterianas; estímulo a proliferação e migração de fibroblastos 

in vitro; estímulo a produção de colágeno e angiogênese (FRONZA et al., 2009; NAEINI 

et al., 2012; PARENTE et al., 2012). Para Sesamum indicum os indícios apontam pra 

a melhora da resistência à tração da ferida, a contração da ferida, e na concentração 

de hidroxiprolina em modelo animal (SHENAY et al., 2011). Os níveis de hidroxiprolina 

também aumentaram quando o tratamento com noni (Morinda citrifolia) (NAYAK et al., 

2009; SINGH, 2012). Foram realizados experimentos com a Camellia sinensis e houve 

observação da redução no tempo de cicatrização e diminuição do comprimento da 

incisão causadora da ferida foram os principais resultados (SHARANG, 2009; ASADI 

et al., 2013). 

Outra substância de origem vegetal que tem mostrado resultados promissores 

quanto a efeitos na cicatrização tecidual é a papaína, tendo alguns resultados tanto 

experimental quanto clínico (DE PAOLA, et al., 1999; FERREIRA, et al., 2005; 

TELGENHOFF, et al., 2007). 

A papaína é uma substância de natureza enzimática, com ação proteolítica 

extraída do látex do mamão papaia (Carica papaya), é amplamente utilizada para 

promover o processo de desbridamento da ferida por ação química. Esse processo 

permite que em pequenas doses haja a proteólise, promovendo liquefação e retirada 

de secreção purulenta, favorecendo o processo de regeneração tecidual.  

Sabe-se da ação eficaz da papaína como agente desbridante em feridas, no 

entanto tal substância também parece ser eficaz na promoção do desenvolvimento de 

“rete peg” (longas projeções epiteliais em direção à derme), a formação de colágeno e 

estimulação da neovascularização. Todos estes parâmetros podem ser o resultado da 

diminuição da resistência à migração de células e tecido circundante para o local da 

ferida através das funções digestivas da enzima. Ela ainda pode estimular a liberação 

de fatores de crescimento, através da sua atividade proteolítica ou por ligação a 

receptores, tais como o receptor-1 de protease ativada (TELGENHOFF, et al., 2007).  

Ajlia e colaboradores (2010) afirmam que a papaína em solução tem potencial 

promissor para promover a regeneração tecidual, visto que o processo de cicatrização 

para animais não diabéticos tratados alcançaram completa reepitelização. Neste 

mesmo estudo, com animais não diabéticos, o grupo demonstra também que houve 

maior deposição de colágeno, somando 97,39 % quando comparados a derme da pele 

normal sem tratamento. Outro estudo, utilizando solução de papaína 2 % demonstrou 

que em 21 dias houve eficaz reparação do tecido de animais não diabéticos, atuando 
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especialmente nas fases inicias do processo de cicatrização e fibroplasia (NETO, et 

al., 1993). Ainda sobre as propriedades terapêuticas da papaína pode-se citar sua 

atividade antimicrobiana, estudada por Lima e colaboradores (2009). Esta ação in vivo 

pode ser constatada em estudos que evidenciam efeitos sobre organismos gram-

positivos e gram-negativos, pelo agente 8-hidroxiquinolina presente em sua fórmula 

(AJLIA, et al., 2010). Este aspecto de eliminação de agentes infecciosos no leito da 

ferida é extremamente importante para que haja o fechamento da mesma, segundo 

Kumar e colaboradores (2006), favorecendo o processo de cicatrização. 

Recentemente, outros resultados envolvendo a papaína e microoganismos apontam a 

possibilidade de interrupção e prevenção da formação de biofilmes, especialmente 

para os microrganismos das espécies Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus 

haemolyticus (OLIVEIRA, et al., 2014). No entanto, este mesmo grupo não evidenciou 

ação bactericida do produto, aumentando ainda mais a necessidade de investigação.  

Atualmente a papaína é utilizada em gel ou pó, em diferentes concentrações 

para o tratamento de feridas, porém sua baixa estabilidade é fator limitante para 

aplicação em formulações (FERREIRA, et al., 2005; DE PAOLA, et al., 1999). As 

formulações em gel, apresentam baixo poder de penetração, possuem ação 

epidérmica, sendo assim indicado para o tratamento superficial de tecidos (ANSEL, et 

al., 2000). Atualmente existem vários tipos de géis, classificados de acordo com sua 

natureza, composição, número de fases entre outros. Especialmente os hidrogéis, têm 

sido muito empregados, devido ao fácil espalhamento, pois não são gordurosos e 

podem veicular princípios ativos hidrossolúveis e lipossomas (CORRÊA, et al., 2005). 

Ainda podem justificar seu uso pela manutenção do ambiente úmido na ferida, 

condição primordial para o processo de cicatrização. Além de se distribui facilmente, 

não excedendo os limites da lesão, apresentando fácil remoção pela lavagem da 

ferida. Porém a formulação da papaína em gel apresenta a concentração como fator 

limitante, pois ela pode interferir na viscosidade do veículo. Contudo, não foi 

encontrada na literatura a concentração máxima de papaína em gel que assegure a 

manutenção das características da formulação (FERREIRA, et al., 2005).  

Neste cenário, muitos países ainda não tem um protocolo de tratamento das 

feridas definido. Dantas e colaboradores (2011) concluíram que há importância de 

existir um protocolo, sobretudo para tratamento de feridas crônicas. Ademais, em 

inúmeros casos, a presença de uma ferida não cicatrizada por anos, afasta o indivíduo 
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do trabalho, agravando as condições socioeconômicas e a qualidade de vida dos 

portadores e familiares, além de onerar os serviços de saúde.   

Até o presente momento observa-se que mesmo com o uso empírico há 

resultados benéficos do uso da papaína para o desbridamento de feridas, no entanto 

este uso ainda não é realizado com produtos padronizados quanto à concentração e 

veículo. Muitos trabalhos descrevem o uso de soluções extemporâneas, cremes em 

veículos não adequados ou outras formas farmacêuticas que não se mostram eficazes 

(FERREIRA, et al., 2005; CARVALHO, et al., 2010; PINTO, et al., 2007).  Além das 

condições de cada paciente poderem alterar o processo de cicatrização esperado. 

 

1.4  Doenças que interferem na cicatrização 

 

Algumas doenças podem afetar diretamente a cicatrização tecidual provocando 

o prolongamento ou não cicatrização das feridas. Pode-se destacar os distúrbios 

metabólicos, obesidade, hipertensão, arteriosclerose, neuropatia e diabetes mellitus, 

entre outras. Para o sistema de saúde essas comorbidades associadas ao tratamento 

de feridas poderá onerar em muito o custo da terapia trazendo sérios prejuízos aos 

cofres públicos e aos indivíduos. Estas condições são facilmente encontradas em 

indivíduos idosos, e o fator envelhecimento poderá agravar o quadro. Portanto, a 

identificação das comorbidades, assim como a prevenção da ocorrência de feridas 

deverá ser o principal fator de manejo da situação (Ackermann & Hart, 2013). Estima-

se que mais de 6 milhões de pessoas são afetadas pelas úlceras crônicas (aquelas 

não responsivas a terapia preconizada) nos Estados Unidos. Este número tende a 

aumentar com o envelhecimento populacional. No entanto, as úlceras de membros 

inferiores, especialmente as associadas ao diabetes, doença venosa ou arterial, tem 

proporção aumentada na população portadora de úlceras. Estima-se que entre os 

indivíduos portadores de diabetes, aproximadamente 15 a 25 % desenvolverá úlcera 

no pé em algum momento da vida e deste grupo, cerca de 12 %, necessitarão de 

amputação do membro afetado (GREER, et al., 2012).  

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como epidemia mundial, traduzindo-se em 

grande desafio para os sistemas de saúde de todas as nações. Em 2007, estimava-se 

que no ano de 2030 haveria 366 milhões de indivíduos afetados pelo diabetes no 

mundo (HOSSAIN, et al., 2007).  Porém, estatíticas atuais da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), mostram que mais de 347 milhões de pessoas são afetadas pelo 
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diabetes em todo o mundo. As previsões da OMS apontam que em 2030, esta doença 

será a sétima principal causa de morte no mundo, aumentando em mais de 50 % nos 

próximos 10 anos. Em 2012, o diabetes provocou a morte direta de 1,5 milhões de 

pessoas e 80 % das mortes ocorreram em países de baixa renda. Para países 

desenvolvidos a faixa etária mais afetada é a dos idosos (a partir de 65 anos), enquanto 

nos países em desenvolvimento este grupo é dos indivíduos entre 35 e 64 anos. 

Destaca-se ainda que o diabetes tipo 2, respresenta 90 % dos casos mundiais (OMS, 

2014). 

A obesidade, o sedentarismo, o envelhecimento da população são os grandes 

responsáveis pelo aumento da prevalência desta doença (WILD, et al., 2004; 

HOSSAIN, et al., 2007). O grande impacto econômico da doença ocorre notadamente 

nos serviços de saúde, como consequência dos crescentes custos do tratamento e, 

sobretudo das complicações, como as doenças cardiovasculares, renais, neuropatias 

e dificuldade na cicatrização tecidual (WILD, et al., 2004). 

O desenvolvimento de úlceras cutâneas afeta a população diabética duas vezes 

mais se comparado com a não diabética (GREGG, et al., 2004; GROSSI, et al., 1998). 

As úlceras diabéticas podem ser formadas por três fatores clássicos que envolvem: 

doença vascular periférica, neuropatia e/ou infecções (GROSSI, et al., 1998) associada 

a alterações no processo de regeneração tecidual. Estas úlceras afetam a qualidade 

de vida, bem como o impacto em seu ambiente de trabalho, estando relacionada com 

a maior incidência de amputação e consequente aumento da mortalidade (NABUURS-

FRANSSEN, et al., 2005; VALENSI, et al., 2005; BLANKYTNY, et al., 2009; 

JEFFCOATE, et al., 2003).  

A maioria das úlceras em diabéticos é iniciada por um trauma, mas as feridas 

caracteristicamente não cicatrizam de forma rápida e facilmente se transformam em 

feridas crônicas. A cura é inibida por fatores que são extrínsecos, como trauma de 

repetição devido a perda de sensibilidade e outras manifestações da neuropatia, bem 

como a isquemia e a infecção. Os fatores intrínsecos ao ferimento que dificultam a 

cura são alteração da função leucocitária, a produção anormal de fatores de 

crescimento e da matriz extracelular, a atividade dos fibroblastos desequilibrada e 

produção de proteases (JEFFCOATE, et al., 2004). 

Sob a ótica da cicatrização tecidual no diabetes, a produção de determinados 

mediadores está alterada, sendo um dos fatores que contribuem para a cicatrização 

deficiente observada nestes casos. Anormalidades metabólicas em indivíduos 
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diabéticos levam à migração inadequada de neutrófilos e macrófagos para a ferida 

(DELAMAIRE, et al., 1997). Nestes indivíduos, a atividade bactericida de neutrófilos e 

leucócitos está prejudicada e os monócitos são menos responsivos à quimiotaxia 

(WALTENBERGER, et al., 2000). A capacidade proliferativa de fibroblastos de úlceras 

diabéticas crônicas e sua resposta mitogênica para vários fatores de crescimento estão 

reduzidas (LOOT, et al., 2002; LOOTS, et al., 1999). Tais alterações celulares 

predispõem ao aumento do risco de infecção da ferida e dificultam à regeneração 

(DELAMAIRE, et al., 1997). 

O tratamento de feridas em indivíduos diabéticos não possui evidências muito 

favoráveis. Desta forma, pode-se observar quais são os tratamentos preconizados e o 

nível de evidência científica atrelado a cada um (quadro 1). 

 

Quadro 1: Principais tratamentos empregados em feridas em relação a ferida em diabéticos e úlcera 
diabética crônica sob a ótica de nível de evidência científica. Adaptado de Naves, 2016. 

Tratamento Ferida em Diabéticos Úlcera Diabética Crônica 

Desbridamento Recomendado Recomendado 

Redistribuição da Pressão Recomendado Recomendado 

Curativos com diferentes 

coberturas 

Recomendado Sem evidência científica 

Antibióticos Indicado quando bactéria 

gram positivo 

Requer amplo tratamento 

Pressão Negativa tópica Não indicado quando 

tratamento de ferida aguda 

Sem evidência científica 

Oxigênio Hiperbárico Pouca evidência científica Sem evidência científica 

Plasma rico em plaquetas Sem evidência científica Sem evidência científica 

 

 Neste cenário, as possibilidades que revelam melhor sucesso para indivíduos 

diabéticos são aquelas que as substâncias promovam o desbridamento e orquestrem 

as fases do processo de modo a cumprir a cicatrização completa da área, ainda que 

com dificuldade. Assim, substâncias como a papaína são estratégicas no tratamento 

de indivíduos diabéticos, permitindo traçar novos rumos. Trabalhos que avaliam a 

eficiência da papaína in vivo foram realizados em animais não diabéticos e obtiveram 

bons resultados (NETO, et al., 1993; FERREIRA, et al., 2005; TELGENHOFF, et al., 

2007). Desta forma, há a necessidade de investigação in vivo com emprego da papaína 
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nas feridas diabéticas a fim de obter resultados que evidenciem a relação entre o uso 

do gel de papaína a 2 % e sua influência no processo de cicatrização. 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar o efeito do gel de papaína à 2 % na cicatrização tecidual de feridas em 

camundongos não diabéticos e diabéticos.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Investigar se o gel de papaína 2 % é capaz de acelerar o fechamento das 

feridas de camundongos não diabéticos e diabéticos; 

 Caracterizar a histopatologia das lesões de 1, 3, 7, 14, 21, 30 e 60 dias, 

tratadas ou não com gel de papaína 2 %; 

 Verificar se o tratamento com gel de papaína 2 % interfere no depósito de 

colágeno total; 

 Avaliar se o tratamento com gel de papaína 2 % interfere no processo de 

diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos; 

 Comparar o perfil de cicatrização de animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos a diferentes tratamentos (com e sem papaína, em solução e 

gel) em relação temporal; 

 Avaliar o perfil de resistência a tração da pele cicatrizada de 

camundongos não diabéticos e diabéticos, após tratamento com gel de 

papaína 2 %. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização deste estudo foram utilizados camundongos machos suíços 

albinos (25 ± 3 g) fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL/UFF). Os 

animais receberam água e ração “ad libitum” e foram mantidos em ciclo de luz natural 

em 12/12 horas e alojados em gaiolas plásticas, no biotério da Faculdade de Farmácia. 

A manipulação e os procedimentos com os animais obedeceram aos princípios da 

CEUA/UFF (Comissão de Avaliação do Uso de Animais em Pesquisa). Este projeto foi 

apreciado pela CEUA/UFF, protocolado pelo nº317 (Anexo 1). 

 

3.1 Linha Temporal dos experimentos propostos 

 

Foi organizado como resumo da metodologia prevista para este trabalho uma 

ilustração que relaciona cada experimento com o tempo proposto para análise dos 

resultados (Figura 3). Os períodos menores que 10 dias foram considerados como fase 

aguda da ferida (fase inflamatória e de granulação) e os períodos próximos a 30 dias 

relacionados a fase crônica da ferida (fase de remodelamento).  

 

Figura 3: Esquema da linha temporal dos experimentos propostos neste trabalho. 
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A escolha do tempo para cada ensaio foi feita de acordo com a estrutura ou 

substância a qual desejava analisar. Desta forma, os ensaios de Imunohistoquímica 

para α- actina foram propostos em D7 e D14 por esta estrutura não ser prevista em 

fase de remodelamento da ferida. As fibras de colágeno poderiam ser quantificadas em 

tempos menores, porém não corresponderiam a área de lesão e poderiam induzir ao 

erro levando em consideração a área perilesional. Os experimentos de força de tração, 

tinham como objetivo a análise da resistência da pele e a correlação clínica entre a 

qualidade da cicatrização e recorrência de lesão no mesmo local, logo, análise em fase 

anterior ao remodelamento não permitiria a correlação proposta. E por fim, a 

microscopia eletrônica de transmissão foi proposta com o objetivo de investigar a 

estrutura do tecido cicatrizado e sua relação com os achados de resistência. 

 

3.2 Indução do diabetes nos animais  

  

A indução do diabetes foi realizada com dose única de solução salina de aloxana 

(65 mg/Kg) por via intravenosa, após um período de 8 horas de jejum (WELLER, et al, 

2006). Os camundongos controle (denominados como não diabéticos) receberam 

solução fisiológica salina (NaCl 0,9 %) no volume equivalente a dose de aloxana.  

 

3.3 Dosagem da glicemia 

 

Sete dias após a injeção de aloxana foi realizado a dosagem de glicose sérica 

utilizando o glicosímetro Accu-Check Active (Roche Diagnóstica Brasil®) e apenas os 

animais com os níveis de glicose acima de 350 mg/dL foram considerados diabéticos 

(RERUD, 1970).  

 

3.4 Indução da lesão 

 

Para indução da lesão os camundongos foram submetidos à anestesia com 

Cetamina (112 mg/kg) e Xilasina (7,5 mg/kg), e depois de comprovado profundo estado 

de anestesia, foram posicionados em decúbito ventral e tricotomizados. Este 

procedimento foi realizado com lâmina para tricotomia cirúrgica com tosador de uso 

profissional. Para a promoção da lesão de pele na região dorsal do animal, foi utilizado 

um punch metálico contendo lâmina cortante na sua borda inferior. Este instrumento 
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remove um segmento circular de pele de 10 mm de diâmetro na região dorsal. Os 

animais foram divididos nos grupos citados abaixo (Figura 4) respeitando o tratamento 

que receberiam. 

 

3.5 Grupos de estudo 

 

Desta forma os animais foram divididos em 2 grandes grupos e 4 subgrupos, 

com no mínimo 4 animais em cada subgrupo, a saber: PSS – sem tratamento 

(aplicação apenas de soro fisiológico 0,9 %); GSP – tratado com gel sem papaína; SP2 

– tratado com solução de papaína a 2 % em soro fisiológico 0,9 %; GP2 – tratado com 

o gel de papaína a 2 %. Os grupos de animais diabéticos receberam codificação 

diferenciada, com acréscimo da letra “D” a frente do código de seu tratamento (DPSS; 

DGSP;  DSP2 ; DGP2). A figura 4 apresenta o fluxograma de divisão dos animais  e os 

tratamentos realizados. 

 

Figura 4: Fluxograma mostrando a divisão dos animais em grupos segundo sua condição não diabético 
ou diabético e conforme os tratamentos propostos para cada experimento. Legenda: linha tracejada para 
grupos envolvend animais não diabéticos e linha cheia para animais diabéticos. 

 

3.6 Tratamento 

 

Os camundongos foram submetidos a tratamento por via tópica 1 vez ao dia 

durante 5 dias, iniciado imediatamente após a indução da lesão. O produto foi aplicado 
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com auxílio de uma seringa sem tocar na área de lesão, sendo empregado o volume 

de 100 μL para a solução e o gel. O volume dispensado para tratamento foi distribuido 

pela área da lesão de forma a cobrir toda a área lesionada. Os animais foram colocados 

novamente em suas caixas quando seus tratamentos não permitiam mais a fixação de 

sedimentos a feridas. Durante os outros dias de tratamento, o produto remanescente 

da última aplicação era retirado com jatos de soro fisiológico, não comprometendo o 

tecido neoformado.  

O gel de papaína 2 % foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica da Faculdade de Farmácia (MIURA, 2012). A formulação do Gel sem 

Papaína possui em sua formulação todos os componentes da formulação do Gel de 

Papaína a 2 %, exceto o princípio ativo (papaína). Destaca-se que as formulações eram 

preparadas poucas horas antes do primeiro uso (para o caso do géis) e descartadas 

ao fim do tratamento de cinco dias. Quanto a solução de papaína 2 % em soro 

fisiológico 0,9 %, as alíquotas do ativo foram pesadas e separadas em frasco de vidro, 

abrigados da luz e mantidos em refrigeração de 2ºC a 8ºC. Os frascos foram mantidos 

vedados e abertos somente para diluição na hora do uso, sendo este volume medido 

com precisão. O restante da solução era descartado imediatamente. Os sais e 

reagentes utilizados para produção de todos os produtos foram de grau analítico.  

 

3.7 Retirada do material  

 

Os animais foram eutanaziados utilizando sobre dose de enflurano nos tempos 

de 1, 3, 7, 14, 21, 30 e 60 dias após a lesão e as amostras de peles retiradas dos locais 

de ferimentos foram analisadas conforme os procedimentos descritos adiante. Da 

mesma maneira foi realizado o procedimento para retirada de material dos animais 

diabéticos, exceto para o tempo de 60 dias, pois durante a experimentação foi 

observado a não sobrevivência destes animais durante todo este período. Estima-se 

que a alta taxa de mortalidade se deu por conta dos indíces glicêmicos descompesados 

por grande período de tempo. As amostras de pele em região lesionada foram ao 

máximo otimizadas em seu uso, assim foi possível utilizar o mesmo grupo de cobaias 

para mais de um experimento, frente ao modo de processamento ligado àquele ensaio. 

Pode-se ter um parâmetro pormenorizado pela figura a seguir que ilustra quais ensaios 

puderam utilizar o mesmo material retirado  como ponto de partida. 
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Figura 5: Linha temporal relacionando tipo de análise e número de animais utilizados em tempos de 
experimentação distintos. 

 

Importante destacar que para análise dos aspectos macroscópicos, as imagens 

foram capturadas em seus devidos tempos independente de qual experimentação 

aquele animal estivesse destinado. Assim, tanto animais que estavam destinados a 

avaliação histopatológica quanto aqueles separados para ensaios de tração, puderam 

fornecer imagens para avaliação da contração da ferida. Logo, isoladamente este 

ensaio não utilizou nenhum animal exclusivamente. 

 

3.8 Contração da Ferida 

 

 A análise da lesão foi realizada pela mensuração da área de contração da 

ferida. Para esta análise as lesões foram fotografadas nos dias 0, 3, 7, 10, 14, 21 e 30 

para se verificar o processo de cicatrização. Estas imagens foram geradas por câmera 

digital modelo SONY Cyber-shot DSC-W350, 14.1 mega pixels, mantida em tripé a 

distância constante de 15 cm da base. Através das fotografias foi realizado o cálculo 

da área da lesão, com auxílio do software Image J. As imagens feitas no tempo 

coincidente ao tratamento, como D1 e D3, foram obtidas no momento anterior ao 

tratamento. Desta forma, as imagens apresentadas em D1, são relativas a uma única 

aplicação do tratamento no momento da indução a lesão, assim como D3, apenas três 

aplicações do tratamento, D0, D1 e D2. As áreas medidas nos dias zero (dia da cirurgia 
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para geração de ferida)  foram consideradas como 100 % e as áreas medidas nos dias 

subsequentes foram calculadas como porcentagem relativa a área inicial (dia zero ).  

 

3.9 Análise Histopatológica  

 

Os fragmentos de tecido para o estudo histopatológico foram fixados em 

paraformaldeído à 10 % em tampão fosfato (pH=7,4), por 24 – 48 h. Posteriormente 

foram desidratados em concentrações crescentes de álcool (70 % - 100 %). As 

amostras foram incluídas em parafina de maneira perpendicular ao plano. Foram 

obtidos materiais de todos os subgrupos de tratamento para animais não diabéticos e 

diabéticos nos tempos de 1, 3, 7, 14, 21, 30 dias após a indução da lesão. E 

exclusivamente para os subgrupos de animais não diabéticos de 60 dias após a 

indução da lesão. Os blocos de parafina foram cortados em micrótomo com espessura 

de 6μm. Após obtenção das lâminas, os cortes foram corados com Hematoxilina-

eosina. Para a análise histopatológica do tecido as lâminas foram observadas e 

fotografadas em microscópio óptico de luz convencional da marca Olympus (BX43) 

com uso de lentes que promoveram aumento de 4x e 40x o tamanho real.   

 

3.10 Análise Quantitativa da Espessura da Epiderme 

 

As medidas da espessura da epiderme foram realizadas utilizando-se um 

programa de imagens interativo, Image J®. As imagens capturadas foram analisadas 

pelo sistema para a quantificação de toda a espessura da epiderme dos cortes 

histológicos. As imagens para análise foram obtidas por câmera digital acoplada ao 

microscópio de luz convencional, fotografadas com lente objetiva de 4x (Microscópio 

Layca com câmera Olympus modelo: BX43).  Esta mensuração foi feita por meio de 

cinco retas perpendiculares em regiões distintas de cada campo analisado para 

obtenção dos valores da espessura. As imagens para esta análise foram obtidas a 

partir de cortes em D7, D14, D21 e D30 em região neoformada corados por 

hematoxilina eosina. Uma medição anterior a este tempo poderia inferir em erro, 

medidas nulas (quando não há epiderme evidente) ou ainda medidas de áreas não 

lesionadas. Vale ressaltar que em todas as imagens preocupou-se em centralizar o 

tecido para garantir que a área da imagem fosse área regenerada. A espessura média 

da epiderme da pele não lesionada foi utilizada como padrão de comparação. Esta 
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medida foi obtida através da utilização da ténica proposta para imagens de tecido sem 

lesão para animais não diabéticos e diabéticos. Na obtenção da espessura média em 

cada tempo foram analisadas imagens de ao menos quatro animais distintos. 

 

3.11 Análise Quantitativa do Número de Folículos Pilosos 

 

Para a quantificação dos folículos pilosos foram obtidas imagens em diferentes 

dias após a indução a lesão (D7, D14, D21 e D30) e foram contabilizados os folículos 

pilosos presentes em cada imagem. As imagens para análise foram realizadas por 

câmera digital acoplada ao microscópio de luz convencional e fotografadas com lente 

objetiva de 4x (Microscópio Layca com câmera Olympus modelo: BX43).  Este 

resultado foi expresso levando em consideração o número de folículos contado por foto 

e agrupados conforme tratamento e dia. O parâmetro de comparação utilizado foi o 

número médio de folículos pilosos presentes em pele íntegra, para animais não 

diabéticos e diabéticos. A obtenção do número médio de folículos foi feita pela análise 

de imagens de ao menos quatro animais distintos. 

 

3.12 Imunohistoquímica para α-actina de músculo liso 

 

Para avaliar a diferenciação de fibroblasto em miofibroblastos foi realizada a 

marcação com anticorpo anti-alfa actina de músculo liso (ɑ-SMA). Nesse experimento 

o tecido foi retirado 7 e 14 dias após a indução a lesão por punch e após tratamento 

com substância específica conforme grupo proposto. A presença de α-actina no tecido 

indica a presença de fibroblastos diferenciados em miofibroblastos. Os miofribroblatos 

estão diretamente ligados ao processo de contração da ferida (GURTNER  et al., 2008). 

 Para as marcações foram realizados cortes histológicos de 4 μm de espessura, 

colocados em lâminas previamente microfilmadas com SILANO [(3- 

aminopropyltriethoxy) Sigma Company]. Em seguida, os cortes foram desparafinizados 

em três banhos de xilol (3 minutos), hidratados em três banhos de álcool (3 minutos), 

lavados em água corrente e água destilada. Para a recuperação antigênica foi realizado 

banho com tampão citrato (pH 6.0), em banho-maria, na temperatura de 65ºC pernoite, 

seguido de resfriamento em temperatura ambiente. Após lavagem em água destilada, 

foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2 a 

3 % 1:1 em metanol, três banhos sucessivos de 10 minutos), lavados em Tampão de 
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Lavagem (Solução Salina Fosfato Tamponada (PBS) 0,01 M/ pH 7,4/Tween 0,25 %). 

Em seguida, foi realizado o banho em albumina bovina (BSA) a 3 % em PBS durante 

30 minutos. Logo após, foi aplicado o soro primário durante o pernoite. Em seguida, 

foram realizadas três lavagens sucessivas em Tampão de Lavagem (3 minutos). A 

incubação com soro secundário (30 minutos) foi seguida de mais três banhos 

sucessivos com Tampão de Lavagem (3 minutos). Os anticorpos, primários e 

secundários, assim como suas diluições estão apresentados no quadro 2, a seguir. 

Após procedeu-se com a revelação com DAB (diaminobenzidino), com controle de 

cada lâmina através de microscopia óptica. Posteriormente foi realizada a lavagem com 

água corrente e água destilada, os cortes foram contracorados com hematoxilina de 

Harris durante 2 minutos e lavados em três banhos em água corrente (1 minuto). 

Finalmente foram hidratados, clarificados e a seguir montados em bálsamo. O 

resultado é considerado positivo pelo aparecimento de coloração acastanhada nos 

locais de acoplamento antígeno-anticorpo. 

 

Quadro 2: Anticorpos utilizados na imunohistoquímica ɑ-actina de músculo liso de 
conforme descrição do fabricante e diluição segundo datasheet. 

Descrição Anticorpo Primário Diluição Anticorpo Secundário Diluição 

ɑ-actina de 

músculo 

liso (ɑ-

SMA) 

Polyclonal rabbit anti-

alpha smooth muscle actin 

antidody (AB5694) 

1:250 

Goat Anti-Rabbit IgG 

(AB97051) 

 

1:500 

 

A quantidade de α- actina foi determinada por meio de análise morfométrica 

quantitativa pelo programa de imagens (ImagePro Plus, versao 4.5.1). As estruturas 

estavam marcadas pela cor marrom. E foram quantificadas para cada imagem obtida 

dos cortes com imunohistoquímica. Foi determinada a média da quantificação da 

estrutura em pele íntegra, e considerado como 100%. Assim a análise foi comparativa 

a este padrão.  

O resultado está expresso como: % de α- actina/μm2. Este procedimento pode 

determinar o número médio de α- actina/μm2 em tecido não lesionado, servindo de 

comparação com o tecido, quando lesionado, submetido a diferentes tratamentos 

conforme os grupos. 

 



27 

 

3.13 Análise Quantitativa de Colágeno 

 

 3.13.1 Quantificação do Colágeno Total por coloração Picrossírius 

 

Para análise do colágeno total por coloração de picrossírius foram feitos cortes 

de 7 µm nos blocos de parafina preparados a partir do material retirado dos animais 

não diabéticos e diabéticos, 30 dias após a indução da lesão como descrito 

anteriormente. Após a desparafinização em xileno e hidratação, os cortes foram 

lavados em água destilada (5 minutos), cobertos com ácido pícrico saturado (30 

minutos), lavados novamente em água destilada (5 minutos), imersos em ácido 

fosfomolíbdico 0,2 % (1 minuto), corados com solução de Picrossírius (90 minutos), 

lavados com ácido clorídrico 0,01 N (2 minutos) seguido por lavagem com álcool 70 % 

(45 segundos), desidratação, clarificação e montagem com lamínula. Os cortes em 

lâminas foram fotografados com do uso de câmera digital acoplada ao microscópio de 

luz convencional e capturada com lente objetiva de 20x (Microscópio Layca com 

câmera Olympus modelo: BX43).   

A quantidade de colágeno foi determinada por meio de análise morfométrica 

quantitativa pelo programa de imagens (ImagePro Plus, versao 4.5.1). As fibras de 

colágeno estavam marcadas pela cor vermelha. Assim, foi obtida em medidas 

arbitrárias a quantidade de fibras de colágeno e tomado como padrão de 100 % a média 

da medida quantificada a partir das imagens de pele íntegra. Assim,  resultado está 

expresso como % de fibras colágenas/μm2.  

 

 3.13.2 Quantificação de  Colágeno Total por Hidroxiprolina 

 

Após 30 dias de indução da lesão, foi retirado fragmento de pele com 10 mm de 

diâmetro em área de lesão cicatrizada com auxílio de punch metálico de borda cortante. 

Este tecido foi retirado e pesado, e posteriormente cortado em pequenos fragmentos. 

Após pesagem, foi colocado em solução de HCL 6 N na proporção de 1 ml de solução 

a cada 10 mg de tecido. Este material foi incubado a 130ºC por 4 h. Após incubação, 

uma fração 5 µL era alicotada e adicionada a 1 mL de solução de cloramina T, deixada 

em repouso por 20 min. Após repouso, adicionava-se 1 mL de solução de aldeído 

perclórico, deixando incubados  a 60º por 15 min. Após este processo fez-se a leitura 

da absobância em espectrofotômetro a 550 nm. A equação da reta forneceu a 
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concentração de hidroxiprolina em cada amostra. Logo, foi possível relacionar a 

quantidade de colágeno total presente no tecido visto que a hidroxiprolina é um 

aminoácido presente somente no colágeno.  

Este ensaio foi realizado a partir do processamento individual de amostra única 

por amimal. A partir da quantidade de hidroxiprolina (mg/mg de tecido) fornecida pode-

se calcular a média para cada grupo conforme o tratamento realizado em animais não 

diabéticos e diabéticos.  

 

3.13.3 Avaliação dos tipos de colágeno 

 

A diferenciação do colágeno tipo I e III foi realizada por técnica de 

imunohistoquímica. Para tal, o tecido foi retirado em dois diferentes dias após a indução 

a lesão por punch e após tratamento com substância específica conforme grupo 

proposto a fim de analisar o processo de regeneração tecidual decorrente de lesão 

mecânica. Para este fim, foram utilizados anticorpos para marcação de colágeno dos 

tipos III e I, identificados em 14 e 30 dias após a indução a lesão. A técnica utilizada foi 

a mesma descrita anteriormente para avaliação da presença de alfa-actina. A descrição 

dos anticorpos primários e secundários utilizados, bem como suas diluições conforme 

indicação do fabricante estão indicados no quadro 3. 

 

Quadro 3: Anticorpos utilizados na imunohistoquímica de colágeno tipo III e tipo I 
conforme descrição do fabricante e diluição segundo datasheet. 

Descrição Anticorpo Primário Diluição Anticorpo Secundário Diluição 

Colágeno I 
Rabbit polyclonal to 

Collagen I(AB34710) 
1:300 

Goat Anti-Rabbit IgG 

(AB97051) 
1:500 

Colágeno III 
Rabbit polyclonal to 

Collagen III (AB7778) 
1:300 

Goat Anti-Rabbit IgG 

(AB97051) 
1:500 

 

A quantificação de cada tipo de colágeno foi determinada por meio de análise 

morfométrica quantitativa pelo programa de imagens (ImagePro Plus, versao 4.5.1). As 

estruturas estavam marcadas pela cor marrom. Os cortes com pele íntegra, tanto para 

não diabético como diabéticos, forneceram uma quantidade média de colágeno de 

cada tipo. Esta quantidade foi considerada como 100%. E as quantificações obtidas 

para os outros cortes foi analisada sob esta comparação.  
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O resultado está expresso como: % de fibras colágenas do tipo III/μm2 e % de 

fibras colágenas do tipo I/μm2. Este procedimento pode determinar o número médio de 

fibras colágenas do tipo III/μm2 e de fibras colágenas do tipo I/μm2 em tecido não 

lesionado, servindo de comparação com o tecido, quando lesionado, submetido a 

diferentes tratamentos conforme os grupos. 

 

3.14 Microscopia Eletrônica de Transmissão  

 

Para análise do tecido por microscopia eletrônica de transmissão os animais 

foram eutanasiados 30 dias após a indução a lesão e tratados com substâncias 

conforme o seu respectivo grupo proposto. Foi seccionada uma pequena amostra da 

área de pele no local da cicatriz formada após a lesão (com excisão quase total da área 

cicatrizada) e colocada imediatamente em solução fixadora contendo glutaraldeído a 

2,5 % e paraformaldeído a 4 % em tampão cacodilato de sódio (0,1 M) pH 7,4, por 

cerca de 5 min. Em seguida, a pele foi retirada, seccionada em dois fragmentos iguais 

e colocada na mesma solução fixadora. Após período de 24 h, foram lavados em 

tampão cacodilato de sódio pH 7,4 (0,1 M), 3 vezes (10 min cada banho), para retirar 

o excesso do fixador. Depois fez-se a pós-fixação em tetróxido de ósmio a 1 % com 

ferricianeto de potássio e cloreto de cálcio em tampão cacodilato (0,1 M), por 90 

minutos ao abrigo da luz. Após esse tempo o material foi lavado 3 vezes em tampão 

cacodilato e, por mais três vezes em água destilada para retirada do excesso do 

tetróxido de ósmio, em banhos de 10 min cada. Em seguida, o material foi colocado 

em solução de uranila aquosa 1 % durante a noite. A seguir iniciou-se a desidratação 

do material onde foram feitos banhos de 20 min em soluções com concentrações 

crescentes de acetona de 30 a 100 %, sendo que na acetona a 100 % foram feitos 3 

banhos de 20 min cada. Após a desidratação fez-se a infiltração do material com a 

resina Polybed 812, sendo então o material imerso em Polybed-acetona (relação 1 : 3, 

1 : 1 e 3:1) por 24 horas em cada concentração. Os frascos foram abertos para que a 

acetona evaporasse. Os materiais foram emblocados em Polybed e colocados na 

estufa a 60oC por 48 h.  

 Para a análise do material no microscópio eletrônico foram feitos cortes 

transversais ultrafinos (70-90 nm), os quais foram colhidos em grades de cobre de 300 

quadrículas, sendo analisados e fotografados em Microscópio Eletrônico de 
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Transmissão JEOL JEM-1011, na plataforma de microscopia eletrônica do Instituto de 

Biologia.  

  As análises de MET foram realizadas em colaboração com a Profa. Dra. Suelen 

Adriani Marques do Laboratório de Regeneração Neural e Função, do Instituto de 

Biologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

3.15 Ensaio de Tração da Pele Cicatrizada 

 

O ensaio de tensão com a pele cicatrizada, foi realizado em parceria com o 

Laboratório de Bioengenharia do Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

do Instituto Alberto Luiz Coimbra  (PEMM/COPPE) coordenado pela Professora Dra 

Rossana Mara S. M. Thiré. Os ensaios foram acompanhados pela Profª Drª Rossana 

e pelo Técnico Robson Araújo dos Santos do Laboratório de Propriedade Mecânica do 

Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais do Instituto Alberto Luiz Coimbra  

(PEMM/COPPE).  

Vinte e oito dias após a indução da lesão e expostos a tratamento conforme os 

grupos propostos, os animais foram eutanasiados e tricotomizados. Em seguida, a foi  

retirada a pele da região dorsal e seccionado fragmento de tamanho 12 mm X 65 mm. 

Este fragmento, também chamado de corpos de prova, foi medido de tal forma que a 

cicatriz após a injúria ficasse com localização central. As espessuras destes corpos de 

prova foram medidas em local próximo a cicatriz formada pela lesão e levadas em 

consideração para análise do material. Estes corpos de prova foram mantidos até o 

momento do ensaio em solução nutridora (NaCl – 135mmol/L; KCl – 5mmol/L; CaCl2 – 

2mmol/L; MgCl2 – 1mmol/L; NaHPO4 – 1mmol/L; NaHCO3 – 15mmol/L; Dextrose – 

11mmol/L).  

Para início dos ensaios os corpos de provas foram fixados em tensiômetro 

(EMIC – DL – 1000) com célula de carga de 50 Kgf com haste fixa na porção inferior e 

haste móvel na porção superior. O aparelho foi programado para deslocamento vertical 

com velocidade de 2,5 mm/min para proporcionar força de tensão até o total 

rompimento do corpo de prova.  

Durante o ensaio, para cada corpo de prova foram gerados gráficos tensão 

(MPa) X deformação (mm/mm). Os dados foram expressos pela curva tensão x 

deformação média obtida matematicamente pelo software OriginPro® 9.0. As 

propriedades mecânicas do corpo de prova foram expressas numericamente por média 
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e desvio padrão. A partir destas curvas foi possível analisar tensão máxima (no ponto 

cicatrizado e no corpo de prova como um todo), deformação máxima (em área de lesão 

e corpo de prova como um todo), deformação máxima e deformação na ruptura (quadro 

4). 

 

Quadro 4: Descrição dos parâmetros analisados no ensaio de tensão da pele a partir das curvas obtidas 
para cada corpo de prova. 

Parâmetros de Análise Unidade Descrição do Parâmetro 

Tensão Máxima – Lesão  
(TML) 

Mpa Primeiro ponto máximo da curva, onde 
foi visualizado o início do rompimento 
da região lesionada, logo pôde ser 
considerado como tensão máxima que 
a pele cicatrizada consegue suportar 
sem romper 

Deformação máxima - Lesão  
(DML) 

mm/mm Primeiro máximo da curva, podendo 
ser considerada como o valor máximo 
de deformação que a região 
cicatrizada alcança antes do 
rompimento 

Tensão Máxima 
(TM)  

Mpa Valores medidos no ponto máximo da 
curva no eixo da tensão 

Deformação máxima 
(DM) 

mm/mm Valores medidos no ponto máximo da 
curva no eixo da deformação 

Deformação na ruptura  
(DR*) 

mm/mm Volres medidos no ponto onde há 
queda na tensão indicando a ruptura 
do material de forma total. 

Módulo de Young  - lesão 
(MYL) 

Mpa Valor relacionado à deformação 
elástica da lesão, calculado na região 
linear no início da curva, antes do 
primeiro máximo. 

Módulo de Young  
(MY) 

Mpa Valor relacionado à deformação 
elástica do material, calculado na 
região linear da curva entre os dois 
máximos.  

 

Para realização deste ensaio foi considerado necessário ao menos três curvas 

com mesmo comportamento.  

 

3.15 Análise estatística 

 

Para avaliar a diferença estatística nos experimentos foram utilizados os testes 

one-way ANOVA ou two-way ANOVA seguidos de Bonferroni (comparações múltiplas). 

Sendo p < 0,05 considerado como estatisticamente significante. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Contração da Ferida 

 

O primeiro resultado trata-se de análise visual da contração da ferida com 

possibilidade de descrição detalhada conforme Figura 6 para animais não diabéticos e 

Figura 7 para animais diabéticos. 

A lesão nos animais não diabéticos apresentou fechamento mais rápido quando 

comparado ao grupo diabético. No primeiro grupo todos os animais apresentaram 

fechamento em período menor que 21 dias após a lesão. Apesar do aspecto da lesão 

diferir em cada subgrupo conforme o tratamento aplicado. Em D14, as lesões tratadas 

por gel sem papaína (figura 6 N), solução de papaína a 2 % (figura 6 O) e gel de 

papaína a 2 % (figura 6 P), apresentaram-se com coloração avermelhada nos pontos 

centrais, indicando que as feridas encontravam-se em franca cicatrização,na fase de 

remodelamento, em período menor que os outros grupos. 
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Figura 6: Contração da ferida ao longo do período de tratamento em camundongos não diabéticos. As 

colunas representam os diferentes tipos de tratamento: Soro Fisiológico 0,9% (PSS) – A, E, I, M e Q, 

Gel Sem Papaína (GSP) – B,F,J, N e R, Solução de Papaína 2% (SP2) – C, G, K, O e S e Gel com 

Papaína 2% (GP2) – D, H, L, P e T. As linhas representam o tempo em dias após a lesão sendo a 

primeira linha o dia de indução da lesão. Em D7, observa-se formação de crosta em todos os quadrantes. 

Em D10, destaca-se a borda bem delimitada do tratamento com gel de papaína a 2 % (painel L). Em 

D14, PSS apresenta atraso no processo de cicatrização com presença de crosta, enquanto os demais 

não. Em D30 não há diferença visual a ser descrita. 
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As lesões de animais diabéticos apresentaram diferenças visuais se 

comparadas com as lesões de animais não diabéticos. A principal delas em relação ao 

aspecto da ferida é que parece existir uma lentificação no processo. Onde aspectos 

revelados em 10 dias para os animais diabéticos, como crosta disforme e fina, puderam 

ser observados aos setes dias para animais não diabéticos. 

Embora haja similaridade de aspecto entre os grupos DPSS e DGP2 em 7 dias, 

ambos com apresentação de crosta, a qualidade pode ser diferenciada. Para o grupo 

DPSS (figura 7E) a crosta encontrava-se ressecada e com bordas soltas, enquanto o 

grupo DGP2 (figura 7H) a crosta encontrava-se mais hidratada e aderida ao leito da 

ferida. Enquanto os demais grupos (figura 7 F e G) não apresentavam crosta evidente. 

Em D10, todos os grupos apresentavam crosta (figura 7 I, J, K e L). Porém em D14, 

somente o grupo DPSS apresentava crosta, os demais tratamentos evidenciavam fase 

posterios a de granulação (quando há evidencia de crosta). Em D30, apenas o grupo 

DPSS (figura 7 Q) apresentava ponto central avermelhado, com relevante fragilidade e 

alta propensão a reabertura da ferida. Assim como observado para os animais não 

diabéticos, as feridas expostas ao tratamento com a papaína parecem mais 

avermelhadas. Este indicativo visual sugere uma relação entre a papaína e o 

favorecimento da neovascularização local.  

.  
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Figura 7: Contração da ferida ao longo do tratamento em camundongos diabéticos. As colunas 

representam os diferentes tipos de tratamento: Soro Fisiológico 0,9% (DPSS) – A, E, I, M e Q, Gel Sem 

Papaína (DGSP) – B, F, J, N e R, Solução de Papaína 2% (DSP2) – C, G, K, O e S e Gel com Papaína 

2% (DGP2) – D, H, L, P e T. As linhas representam o tempo em dias após a lesão sendo a primeira linha 

o dia de indução da lesão. 

 

A análise das imagens mostra alguns aspectos gerais importantes sobre a 

cicatrização nos diferentes tratamentos. É de conhecmento da prática clínica que a 

manutenção da umidade em leito da ferida é fundamental para que se garanta a 

atividade celular e com isso melhore o processo de cicatrização. A coloração merece 

destaque, sabe-se que um dos indicativos de processo inflamatório é rubor. Logo, a 

modificação da coloração avermelhada para uma lesão rosada com o passar dos dias 



36 

 

é indicativo de que a ferida está em franca cicatrização. De maneira oposta nos 

processos necrozantes a ferida escurece progressivamente. Tal fato pode ser 

observado no painel k da figura 6 relacionadas aos animais não diabéticos e painéis k 

e m da figura 7 relacionada aos animais diabéticos. 

A análise quantitativa das áreas das feridas em diferentes tempos demonstrou 

contração, com diferenças relativas entre os tratamentos em não diabéticos e 

diabéticos, como ilustrado pela figura 8. No gráfico A, observa-se que não houve 

diferença no comportamento da contração das lesões em animais não diabéticos dos 

quatro grupos de tratamento. O gráfico B deixa evidente que em animais diabéticos os 

tratamentos levaram a resultados diferentes na contração da ferida. Porém, o máximo 

de área da ferida atingido em não diabéticos é cerca de 180% da lesão, enquanto para 

diabéticos apenas um grupo avança para aproximadamente 150%. Estas observações 

levam a crer que há diferença no comportamento da lesão. 

A comparação entre os grupos de tratamento para animais diabéticos expõem 

que a aplicação de papaína, seja em solução ou gel, resultou em uma cicatriz de 

coloração avermelhada com fina camada de pele formada em D14. Este achado pode 

indicar ação pró inflamatória do ativo. No mesmo período os animais tratados com soro 

fisiológico 0,9 % (DPSS) exibem a presença da crosta sobre a lesão. Outro destaque 

cabe aos animais do grupo DPSS em D30, para este grupo neste período houve 

apresentação em todos os animais de um ponto central na cicatriz de cor vermelho a 

marrom, o que indica retardo na cicatrização neste grupo. Pela análise macroscópica 

da ferida a avaliação da contração da mesma, pode-se observar que a papaína pode 

acelerar o processo de cicatrização promovendo contração da ferida em menor tempo. 
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Figura 8: Gráficos mostrando a contração da área da lesão ao longo do tempo analisado. A - Contração 

da área de feridas de animais não diabéticos. B - Contração da área de feridas de animais diabéticos. 

Tratamentos com soro fisiológico 0,9 % (PSS e DPSS), Gel Sem Papaína (GSP e DGSP), Solução de 

Papaína 2 % (SP2 e DSP2) e Gel de Papaína 2 % (GP2 e DGP2). As áreas foram calculadas a partir 

das imagens obtidas nos dias 0, 3, 7, 10 e 14 e analisadas com o software Image J. Os dados são 

expressos como média ± DP. (*p < 0, 05). Em cada grupo há pelo menos n=12. 

 

4.2 Análise histopatológica 

 

4.2.1 Microscopia Óptica para Animais Não diabéticos 

 

Na pele íntegra (sem lesão) de animal não diabético pode-se observar o padrão 

de normalidade das estruturas como epiderme (EP), derme (DR), tecido conjuntivo 

(CO) e folículo piloso (FP), correlação e organização de várias estruturas, bem como 

sua espessura. 
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Figura 9: Fotomicrografia da pele íntegra de camundongo não diabético. Corte transversal de pele 

íntegra de camundongo, não diabético, corado com hematoxilina-eosina (A). As siglas indicam a 

epiderme (EP),derme (DR), folículos piloso (FP) e tecido conjuntivo (CO) (barra = 100 μm).  B 

corresponde a área demarcada  em A (barra = 10 μm) e detalha a organização da derme, estrutura do 

folículo maduro e conformação da epiderme. Para esta análise foram analisados cortes de ao menos 

quatro animais distintos na mesma condição. 
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A análise da área perilesional em D1 permite avaliar a interface do tecido íntegro 

e a área da lesão. A área de lesão (figura 10) foi identificada pela presença de fino 

tecido de granulação (TG) que une as bordas da ferida. Algumas amostras não 

apresentaram este tecido, sendo assim, a área da lesão foi identificada pela ausência 

de continuidade da epiderme e derme. Pode-se observar no grupo PSS o aumento da 

área de tecido conjuntivo (CO), e o TG está presente na interface entre lesão e região 

perilesional (figura 10 A e E).Porém, o grupo GSP apresenta TG mais definido nesta 

área (figura 10 B e F). Todos os grupos há presença de infiltrado inflamatório em derme 

(DR).  

 

 

Figura 10: Fotomicrografia da área perilesional de camundongos não diabéticos em D1. Análise do efeito 

dos tratamentos após um dia de indução da lesão, em cortes transversais de pele de camundongo não 

diabéticos, corados com hematoxilina –eosina nos diferentes grupos estudados: PSS (A e E), GSP (B e 

F), SP2 (C e G) e GP2 (D e H), um dia após a indução da lesão (D1). Em A, B, C e D destaca-se a 

epiderme (EP), a derme (DR), o tecido de granulação (TG) e o tecido conjuntivo (CO) (barra = 100 μm). 

As áreas demarcadas nestas fotos correspondem as imagens E, F, G e H (barra = 10 μm) com evidência 

para o arranjo da derme e epiderme em região perilesional. Para esta avaliação foram analisados cortes 

de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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Aos três dias após a lesão, o grupo PSS apresenta intenso processo inflamatório 

e tecido de granulação como evidenciado pela Figura 11 A, que denota-se estágio mais 

avançado de cicatrização. Porém nos outros três grupos pode-se distinguir a formação 

de crosta (CR) (figura 11 B/F, C/G, D/H). Destaca-se nos tratamentos com papaína 

(SP2 e GP2) a CR intimamente ligada ao tecido subjacente, mostrando sinais de 

organização celular que possivelmente se tornará epiderme (figura 11 C e D). Pode-se 

observar ainda em GP2 (figura 11H) o ponto de descolamento da crosta e o processo 

inicial da formação de epiderme. 

 

 

Figura 11: Efeito dos tratamentos em lesão de camundongos não diabéticos com três dias após a lesão. 

Painel com cortes transversais de pele corados com hematoxilina-eosina: PSS (A e E), GSP (B e F), 

SP2 (C e G) e GP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) destaca-se a epiderme (EP), 

derme (DR), tecido de granulação (TG), área com crosta (CR) e tecido conjuntivo (CO). As áreas 

demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) com destaque para região da lesão 

com formação da epiderme para os grupos expostos a papaína (n = 4). 

 

Após sete dias da lesão, observa-se diferentes estágios de cicatrização 

conforme o tratamento aplicado como mostrado pela Figura 12. Fica evidente neste 

ponto que existe maior desigualdade visual entre as cicatrizes dos tratamentos com e 

sem papaína. Ressalta-se que nas lesões dos animais expostos ao tratamento com 
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papaína, mesmo com a presença de CR, é evidente a presença de 

 epiderme neoformada abaixo deste tecido. Em PSS, destaca-se o intenso infiltrado 

inflamatório (INF) com a presença de CR integrada ao tecido neoformado (Figura 12 – 

A e E). Em GSP, também há presença de CR, porém observa-se em todos os animais 

que esta estrutura está com poucos pontos de ligação com o tecido neoformado, com 

espessamento da epiderme neoformada (EPN) e com presença da derme neoformada 

(DRN) organizada. O grande diferencial neste período é que para os tratamentos com 

papaína observa-se ausência de CR com EPN organizada, camadas de células 

dispostas de maneira linear com divisão nítida entre EPN e DRN, sendo diferente entre 

os dois a quantidade de estruturas dispersas em DRN que parecem migrar para o topo 

para organizar a EPN. Destaca-se em GP2 uma diferença visual na área pós lesão 

pela coloração diferenciada deste maciço de células. 

 

 

Figura 12: Efeito dos tratamentos na pele de camundongo não diabético após sete dias de lesão. Cortes 

transversais de pele de camundongos não diabéticos corados em hematoxilina-eosina: PSS (A e E), 

GSP (B e F), SP2 (C e G) e GP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) destaca-se a epiderme 

(EP), derme (DR), área de crosta (CR), área com infiltrado inflamatório (INF), tecido conjuntivo (CO) e 

áreas neoformadas como epiderme (EPN) e derme (DRN). As áreas demarcadas correspondem às 

imagens E, F, G e H (barra = 10 μm) focando na epiderme neoformada com diferentes graus de 

espessamento (n = 4). 



42 

 

 

Em 14 dias após a indução da lesão os tratamento promoveram completo 

fechamento da ferida, com evidência de EPN (figura 13). Em todos os grupos a EPN 

encontra-se organizada com distinção evidente na DRN e número de camadas de 

células comparáveis a estrutura de pele íntegra. A DRN do grupo PSS encontra-se 

compactada e ainda sob influência de inflitrado celular em CO (figura 13 – A). Destaca-

se a presença de inúmeras folículos pilosos neoformados (FPN) dipersos na DRN, 

próximo ao CO. Ademais, ressalta-se também a presença de FPN com pêlos em 

formação em seu conteúdo para os grupos expostos a papaína (SP2 e GP2). 

 

 

Figura 13: Efeito dos tratamentos na pele de camundongos não diabéticos após 14 dias de indução da 

lesão. Cortes transversais de pele corados em hematoxilina-eosina: PSS (A e E), GSP (B e F), SP2 (C 

e G) e GP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μ m) destaca-se a epiderme neoformada (EPN), 

derme neoformada (DRN), folículo piloso neoformado (FPN) e tecido conjuntivo (CO). As áreas 

demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra =10μ m) com destaque para organização da 

derme e grau de amadurecimento dos folículos neoformados, com conteúdo amadurecidos quando 

expostos a papaína (n = 4). 

 

Nas amostras de 21 dias após a lesão, destaca-se a EPN totalmente organizada 

com derme sem sinais de inflamação e alguns folículos pilosos em formação próximos 



43 

 

a base da DRN (Figura 14). Neste tempo, em PSS e GSP pode-se observar na área 

cicatrizada a presença de FPN amadurecidos com evidência de pêlo em seu interior 

em comparação com os FPN que se encontram no campo ao centro e próximo a DRN. 

Nos grupos SP2 e GP2 observa-se FPN imaturos bastante internos em DRN próximo 

a CO e também alguns FPN com pêlo em seu interior próximo a EPN.  

 

 

Figura 14: Efeito dos tratamentos na pele de camundongos não diabéticos após 21 dias de indução da 

lesão. Cortes transversais de pele corados com hematoxilina-eosina: PSS (A e E), GSP (B e F), SP2 (C 

e G) e GP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) destaca-se a epiderme neoformada (EPN), 

derme neoformada (DRN), folículo piloso neoformado (FPN) e tecido conjuntivo (CO). As áreas 

demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) com enfoque na organização dos 

folículos neoformados com proximidade da epiderme e conteúdo desenvolvido para aqueles expostos a 

tratamentos com papaína (n = 4). 

 

Após 30 dias corridos da indução da lesão e tratamento, observa-se distribuição 

diferenciada dos folículos pilosos de acordo com o tratamento (Figura 15). É importante 

ressaltar que a partir deste período há maior similaridade entre as imagens dos 

tratamentos contendo papaína e a pele íntegra. Em primeira análise, os tratamentos 

contendo papaína estimularam a proliferação de folículos pilosos. Assim como, os 

tratamentos que utilizam a papaína (SP2 e GP2), apresentam maior organização da 
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derme com compactação do tecido. Destaca-se que tal observação foi encontrada em 

todos os cortes de tratamentos SP2 e GP2.  

 

 

Figura 15: Efeito dos tratamentos em pele de camundongos não diabéticos após 30 dias de lesão. Cortes 

transversais de pele de camundongos não diabéticos corados com hematoxilina-eosina: PSS (A e E), 

GSP (B e F), SP2 (C e G) e GP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) destaca-se a epiderme 

neoformada (EPN), derme neoformada (DRN), folículo piloso neoformado (FPN) e tecido conjuntivo 

(CO). As áreas demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) com enfoque para a 

organização da derme neoformada com presença de folículos semelhantes a pele íntegra (n = 4). 

 

Depois de 60 dias de indução da lesão (Figura 16), a cicatriz apresenta estrutura 

bem parecido com o tecido não lesionado (Figura 9) . A mesma observação de 

organização da derme realizada em D30, pode ser notada em D60 para os animais 

submetidos ao tratamento com papaína (figura 15 , painéis C e D, G e H), aparentando 

menor compactação que os cortes não expostos ao ativo (figura 15, A e B, E e F).  
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Figura 16: Efeito dos tratamentos após 60 dias de lesão em pele de camundongo não diabético. Cortes 

transversais de pele corados com hematoxilina-eosina: PSS (A e E), GSP (B e F), SP2 (C e G) e GP2 

(D e H), sessenta dias após a indução da lesão (D60). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) destaca-

se a epiderme neoformada (EPN), derme neoformada (DRN) e folículo piloso neoformado (FPN). As 

áreas demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) com enfoque para a 

organização de derme com folículos amadurecidos, bastante similar a pele íntegra. Para esta avaliação 

foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 

. 
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4.2.2 Microscopia Óptica  para Animais Diabéticos 

 

 De modo similar ao ensaio proposto para animais não diabéticos, foram obtidos 

os blocos em parafina e lâminas de todos os animais em dias 1, 3, 7, 14, 21 e 30 dias 

após a indução da lesão. A etapa subsequente a esta envolve a fotografia das lâminas 

e análise da estrutura presente em cada corte. Para os grupos de tratamentos 

envolvendo animais diabéticos não foi possível obter análises em período de 60 dias 

após a lesão. Para os animais diabéticos o maior tempo de experimentação suportado 

foi de 37 dias após a indução da lesão, impossibilitando análise em período de tempo 

superior. 

 A figura 17 apresenta o corte histológico de pele íntegra do camundongo 

diabetico. Nela é possível destacar a epiderme de espessura bem fina, com múltiplos 

folículos e pelos de origem dérmica rompendo a epiderme. Observa-se também o 

tecido conjuntivo, na região de hipoderme bastante afinado e aderido a camada derme. 
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Figura 17: Pele íntegra de camundongo diabético. Fotografia de pele íntegra de camundongo diabético 

corado com hematoxilina-eosina (Painel A) (barra = 100 μm). As siglas indicam a derme (DR), epiderme 

(EP), folículos piloso (FP) e tecido conjuntivo (CO). O quadrante em destaque indica o painel B (barra = 

10 μm) com enfoque para a composição do pêlo no interior do folículo, organização da derme e 

espessura da epiderme. Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais 

distintos na mesma condição. 

 

No primeiro dia após a indução da lesão, observa-se intenso infiltrado 

inflamatório margeando a lesão em todas as amostras independente do tratamento 

submetido (Figura 18). É possível perceber também grande parte de tecido conjuntivo 

sustentando a área lesionada, subsidiando a formação do tecido de granulação e 

subsequentemente a crosta. É a crosta que garantirá manutenção da umidade no leito 
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da ferida, favorecendo a mobilização de mediadores do processo de cicatrização, tanto 

na fase inflamatória quanto nas subsequentes.Ambos os grupos tratados com papaína 

(DSP2 e DGP2) apresentam a crosta bem delimitada (Figura 18 – C e D).  

 

 

Figura 18:  Efeito dos tratamentos após um dia de lesão em camundongos diabéticos. Cortes 

transversais de pele de camundongo corados com hematoxilina-eosina: DPSS (A e E), DGSP (B e F), 

DSP2 (C e G) e DGP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) destaca-se a epiderme (EP), 

derme (DR), folículo piloso (FP) área de crosta (CR) e tecido de granulação (TG). As áreas demarcadas 

correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) evidenciando a área perilesional afetada pelo 

processo inflamatório gerado pela lesão. Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos 

quatro animais distintos na mesma condição. 

 

Após três dias de indução da lesão, os achados mostram que há intenso 

processo inflamatório (figura 19). Aparentemente este infiltrado linear, que está em 

todos os cortes em parte inferior da derme bem próximo ao tecido conjuntivo, há 

migração para a parte superior do tecido de granulação com formação da crosta e que 

posteriormente ela dará origem a epiderme neoformada. Para os tratamentos com 

papaína (DSP2 e DGP2) ainda pode-se observar alguns pontos de hemorragia, 

próximo ao infiltrado inflamatório (figura 19 – C e D). O único tratamento em que  se 

observa desprendimento da crosta é em DPSS, o que sabidamente poderá resultar 
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maior fragilidade ao tecido neoformado colocando em risco recuperação tecidual (figura 

19 A). 

 

 

Figura 19: Efeito dos tratamentos em camundongos diabéticos após três dias de lesão. Cortes 

transversais de pele corados com hematoxilina-eosina: DPSS (A e E), DGSP (B e F), DSP2 (C e G) e 

DGP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) tem-se destaque para epiderme (EP), derme 

(DR), folículo piloso (FP) área de crosta (CR) e tecido de granulação (TG). As áreas demarcadas 

correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) destacando a junção entre as áreas perilesional 

e tecido de granulação, sobretudo o comportamento da epiderme e derme sob ação do processo 

inflamatório. Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na 

mesma condição. 

 

Com setes dias após a lesão, o tratamento proposto, de acordo com o grupo 

estudado parece influenciar o aspecto do infiltrado inflamatório na derme (Figura 20). 

O grupo DPSS mantém o desprendimento da crosta com recrutamento de novas 

células para recuperação da área, e aparente migração de folículos pilosos para a 

região de intenso infiltrado inflamatório. Tal comportamento dos foliculos pilosos não 

foi observado em outros grupos, apenas em DPSS. Nos demais grupos o processo 

parece encaminhar a uma organização interna da crosta, onde o tecido conjuntivo 

sustenta uma linha que delimita visualmente a area de lesão e a área perilesional. Este 
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achado é mais evidente para DSP2 e DGP2, pois a crosta ainda está presa ao tecido 

de granulação, sugerindo desta forma que há orientação para a formação da nova 

epiderme. 

 

 

Figura 20:  Efeito dos tratamentos após sete dias de lesão em pele de camundongos diabéticos.Cortes 

transversais de pele de animais diabéticos corados com hematoxilina-eosina: DPSS (A e E), DGSP (B 

e F), DSP2 (C e G) e DGP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D destaca-se  a epiderme (EP), derme (DR), 

folículo piloso (FP) e área de crosta (CR) (barra = 100 μm). As áreas demarcadas correspondem aos 

painéis E, F, G e H (barra = 10 μm), destaca-se a junção entre a área perilesional e tecido de granulação, 

sobretudo comportamento da epiderme e derme sob ação do processo inflamatório. Para esta avaliação 

foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 

 

Em D14, pode-se evidenciar a epiderme neoformada (EPN) em todos os grupos, 

porém pontos de hemorragia na DR podem ser observados em DPSS (figura 20E) e 

DSP2 (figura 20G). Outro importante achado neste período é a organização da derme 

neoformada (DRN), bastante compactada e sem presença de outras estruturas como 

folículos pilosos, observada em DGSP e DGP2. Todos os grupos também 

apresentaram fina camada de crosta na área de lesão, porém o DPSS apresentou a 

crosta solta em diversos pontos (figura 21 A). 
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Figura 21:  Efeito dos tratamentos em pele de camundongos diabéticos após 14 dias de indução a lesão. 

Cortes transversais de pele corados com hematoxilina-eosina: DPSS (A e E), DGSP (B e F), DSP2 (C e 

G) e DGP2 (D e H). Nos painéis A, B, C e D (barra = 100 μm) tem-se destaque para epiderme (EP), 

derme (DR), folículo piloso (FP) área de crosta (CR), área com hemorragia (HEM) e áreas neoformadas 

de epiderme (EPN) e derme (DRN). As áreas demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra 

= 10 μm) que destacam a organização da derme e epiderme neoformadas com espessamento da 

epiderme e compactação da derme. Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro 

animais distintos na mesma condição. 

 

Nas amostras de 21 dias após lesão (Figura 22), pode-se perceber a ausência 

da crosta e a presença de EPN em todas as amostras. Estas também apresentam 

descamação semelhante a observada em tecido não lesado. Neste tempo, se destaca 

a organizaçao da DRN, com redução do aspecto de compactação desta, como 

observada em D14, sobretudo nos grupos DGSP e DGP2 (figura 22 B e D). O grupo 

DGSP ainda apresentava infiltrado inflamatório remanescente na derme inferior, 

podendo apontar para um processo de mobilização celular ainda vigente. Estes 

achados foram encontrados em amostras de animais de todos os grupos não diabéticos 

até D14 (Figura 13), sendo mais abundante naqueles onde houve exposição a papaína. 

Os achados relacionados a presença de folículos neoformados (FPN) em 

camundongos não diabético deve ser salientada no que diz respeito ao modo diferente 
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como aparece em ambas as amostras expostas a papaína. No grupo DSP2 estes FPN 

encontram-se em área lesionada, porém na área inferior da derme, próximo ao tecido 

conjuntivo, caracterizando sua imaturidade. Enquanto no grupo DGP2 os folículos além 

de abundantes, encontram-se em porção superior da DRN, próximo a EPN e com 

conteúdo. A observação de conteúdo em formação nos FPN poderia revelar a 

funcionalidade do tecido e seus anexos. 

 

 

Figura 22:  Efeito dos tratamentos em lesão de camundongos diabéticos após 21 dias de indução da 

lesão.  Cortes transversais de pele corados com hematoxilina-eosina: DPSS (A e E), DGSP (B e F), 

DSP2 (C e G) e DGP2 (D e H), vinte e um dias após a indução da lesão (D21). Nos painéis A, B, C e D 

(barra =100 μm) destaca-se a epiderme (EP), derme (DR), folículo piloso (FP) e áreas neoformadas 

como epiderme (EPN) e derme (DRN) com anexos da pele também neoformados como folículo piloso 

(FPN). As áreas demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra = 10 μm) e destacam a 

organização de derme e epiderme neoformadas com folículo com pelo em seu interior para o grupo 

DGP2. Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma 

condição. 

 

Com 30 dias após a lesão (figura 23), a organização da DRN foi muito similar 

nos grupos DGSP e DGP2, diferindo apenas pela presença de FPN apenas para 

amostras do último tratamento. Os grupos DSP2 também apresentaram boa 
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organização da DRN, porém com alta frequência de folículos pilosos, evidenciando 

regeneração tecidual ocorrida após a exposição ao ativo. 

 

 

Figura 23:  Efeito dos ttratamentos em pele de camundongos diabéticos após 30 dias de lesão. Cortes 

tranversais de pele de camundongos diabéticos corados com hematoxilina-eosina: DPSS (A e E), DGSP 

(B e F), DSP2 (C e G) e DGP2 (D e H), trinta dias após a indução da lesão (D30). Nos painéis A, B, C e 

D (barra = 100 μm) tem-se destaque para áreas neoformadas como epiderme (EPN), derme (EPN) e 

anexos da pele como folículo (FPN). As áreas demarcadas correspondem aos painéis E, F, G e H (barra 

= 10 μm) e destacam a organização da derme neoformada com presença de folículos para resposta a 

papaína. Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma 

condição. 
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Neste ponto vale ressalva que para os animais diabéticos não foi possível 

prolongar os ensaios ao tempo de 60 dias como para os animais não diabéticos, devido 

ao agravamento de sua doença de base (diabetes) e apresentação descompensada 

dos parâmetros compatíveis a vida. As primeiras tentativas em prolongar os 

experimentos em tempo superior a 30 dias, mostrou animais desenvolvendo cegueira, 

emagrecimento, desidratação e letargia até o óbito, não superando marca de 37 dias. 

  

4.3 Análise Quantitativa da Espessura da Epiderme 

 

Os animais não diabéticos, apresentaram maior espessura da epiderme quando 

comparados com a epiderme íntegra. Este achado pode indicar o início do processo 

de remodelamento da cicatriz, quando esta encontra-se ainda edemaciada. Estes 

resultados apontam que há diferença estatística entre a medida da espessura da 

epiderme em D7 e D30, para todos os grupos de tratamentos, quando comparados os 

parâmetros entre o mesmo tratamento (p < 0,0001). Por exemplo, há diferença 

significativa entre a medida encontrada em D7 para GP2 e em D30 para o mesmo 

grupo. Porém, vale ressaltar que estes valores são superiores aos encontrados para 

pele íntegra de animais não diabéticos (PIS).  

Análise similar foi feita nos grupos, e a revelação no padrão de distanciamento 

entre a medida da espessura da epiderme da pele íntegra de animais diabéticos (PID) 

os valores dos grupos estudados foi mantida. Também destaca-se que há diferença 

estatiticamente significativa quando comparadas as medidas em D7 e D30 para cada 

grupo (p < 0,0001) dentro do mesmo tratamento proposto. Ainda há que se destacar 

que o valor de espessura da epiderme para pele íntegra de animais não diabéticos 

(PIS) e diabéticos (PID) foi bem próximo, ficando em torno de 10 μm. 

Sob esta ótica o tratamento com gel de papaína a 2% proporcionou diferença 

significativa para ambos os grupos de animais (não diabéticos e diabéticos), tendo 

constatação do padrão esperado para epiderme neste período após a indução a lesão, 

com variação de espessura conforme descamação da pele. 
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Figura 24: Efeito dos tratamentos sob a medida de espessura da epiderme ao longo de 30 dias após a 

lesão de acordo com o tratamento apresentado para camundongos. A – Gráfico mostrando os valores 

da espessura da epiderme de animais não diabéticos conforme tratamento em D7, D14, D21 e D30. B 

– Gráfico mostrando valores da espessura da epiderme de animais diabéticos conforme tratamento em 

D7, D14, D21 e D30. A saber os tratamentos foram PSS e DPSS: Soro Fisiológico 0,9%; GSP e DGSP: 

Gel Sem Papaína; SP2 e DSP2: Solução de Papaína a 2% em Soro Fisiológico 0,9%; GP2 e DGP2: Gel 

de Papaína a 2%. Os códigos PIS e PID, correspondem as medida média obtida para cortes de pele 

íntegra de animais não diabéticos e diabéticos, respectivamente ( n= 4) ( para comparação entre os 

grupos de tratamentos e a pele íntegra de cada grupo respectivamente * p <0.0001). 

 

4.4 Análise Quantitativa do Número de Folículos Pilosos 

 

A análise da quantidade de folículos pilosos foi proposta a partir da 

histopatologia, onde visualmente observou-se alteração no número dessa estrutura 

para os cortes oriundos de animais expostos a papaína. Desta forma, para os animais 
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não diabéticos a maior expressão de folículos pilosos ocorreu em 14 e 21 dias após a 

lesão, quando todos os grupos de tratamentos tiveram sua contagem superior ao 

número médio de folículos na pele íntegra, número este em torno de 10 folículos por 

imagem. No entanto, no último tempo analisado, após 30 dias de indução a lesão (D30), 

o gel de papaína 2 % induziu o aumento significativo da quantidade de folículos, 

superior a média esperada (figura 25) (p < 0,0001).  

A análise da contagem de folículos pilosos para imagens obtidas dos cortes de 

animais diabéticos de acordo com o tratamento mostrou-se elevada para todos os 

grupos de forma mais precoce com 7 dias após a indução da lesão (D7). A média 

encontrada para o número de folículos na pele íntegra de animais diabéticos (em torno 

de 130 folículos por imagem) foi muito superior frente ao número encontrado nas 

imagens de cortes da lesão em recuperação, ou mesmo do PIS. Trinta dias após a 

lesão todos os grupos expostos ao tratamento contendo papaína (SP2, GP2, DSP2 e 

DGP2) apresentaram contagem de folículos superior aos demais tratamentos, tanto 

nos animais diabéticos quanto não diabéticos, independente da forma farmacêutica 

aplicada.  

Os achados da quantificação do número de folículos pilosos nos cortes de pele 

de camundongos não diabéticos e diabéticos em diversos dias após a indução a lesão 

conforme o tratamento proposto confirmam a suspeita inicial, levando a crer que a 

papaína poderá influenciar no aumento do número de folículos pilosos. 
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Figura 25: Influência da papaína sobre o número de folículos pilosos em pele de camundongos diabéticos 
e não diabéticos após lesão. A – Gráfico mostrando os valores de folículos pilosos por grupos de 
tratamentos em diferentes tempos após a lesão em camundongos não diabéticos. A linha pontilhada 
destaca a média de folículos pilosos de cortes de pele íntegra de camundongos não diabéticos (PIS) 
valor próximo a 20 folículos por imagem. B- Gráfico mostrando os valores de folículos pilosos por grupos 
de tratamentos em diferentes tempos após a lesão em camundongos. A linha pontilhada destaca a média 
de folículos pilosos de cortes de pele íntegra de camundongos diabéticos (PID), valor próximo a 130 
folículos por imagem.  Para obtenção destes dados foram avaliadas imagens (n = 4) e  os tratamentos 
com soro fisiológico 0,9 % (PSS e DPSS), gel sem papaína (GSP e DGSP), solução de papaína 2 % em 
soro fisiológico 0,9 % (SP2 e DSP2) e gel de papaína a 2 % (GP2 E DGP2). 
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4.5 Imunohistoquímica para α-actina de músculo liso 

 

A avaliação deste marcador diz respeito a presença de miofibroblastos, que são 

células diferenciadas de fibroblastos envolvidas na contração da lesão e no tecido 

sadio estão presentes nos folículos pilosos, envolvidos na expulsão do pêlo (HSU, et 

al., 2015). Para avaliação da presença de α-actina, realizou-se ensaio de 

imunohistoquímica para animais não diabéticos e diabéticos nos dias 7 e 14 após a 

indução da lesão. A coloração acastanhada indica a presença da estrutura investigada.  

A α-actina é pouco evidente na pele íntegra (figura 26 – A e B), presente apenas 

na borda de folículo pilosos. Sete dias após a lesão nos grupos tratados com soro 

fisiológico 0,9 % (figura 26 – C e D) observa-se marcação dispersa na derme. Para os 

grupos tratados com gel sem papaína (figura 26 – E e F) observa-se marcação na 

fronteira entre a derme perilesional e o tecido de granulação da lesão, sendo mais 

frequente para os animais não diabéticos (figura 26 – C). Para aqueles expostos ao 

tratamento com papaína (figura 26 – G,H,I e J) há marcação dispersa em derme para 

os tratados com solução de papaína a 2 % (G e H), sendo os não diabéticos a 

apresentar maior frequência (G). Enquanto os tratados com gel de papaína a 2 %a 

marcação de α-actina se dá de maneira concentrada na região de fronteira, como 

apresentado para o gel sem papaína, porém com maior frequência, sobretudo em 

animais não diabéticos (I). 
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Figura 26: Efeito dos tratamentos sobre a α-actina em sete dias após  a lesão por punch. Cortes 
transversais em parafina submetidos a imunohistoquímica para α-actina para pele íntegra, de 
camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro Fisiológico (PSS e 
DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, respectivamente), Solução 
de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) e Gel de Papaína a 2% 
(GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente) em 7 dias após indução da lesão (D7) (barra = 20 μm). Para esta 
avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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No tempo de 14 dias após a lesão (Figura 27), observou-se a migração da α-

actina para a periferia de folículo piloso nos grupos PSS, GSP e SP2. No entanto, no 

grupo GP2 a α-actina ainda se encontra espalhada na derme, em região subjacente a 

epiderme. Pela observação das lâminas de todos os animais submetidos a este 

tratamento, sugere que este marcador ainda está disposto desta forma pela alta 

formação de folículos pilosos associados a papaína e o favorecimento do 

espalhamento do ativo pela forma farmacêutica. 

Nos animais diabéticos 14 dias após a indução a lesão a presença de α-actina 

está aumentada nos grupos DPSS e DGP2, como apontado pela Figura 26 (D e J, 

respectivamente). Porém para o subgrupo DGP2 a marcação foi evidente em derme 

superior, adjacente a epiderme.  
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Figura 27: Efeito dos tratamentos sobre a α-actina em catorze dias após a lesão por punch. Cortes 
transversais em parafina submetidos a imunohistoquímica para α-actina para pele íntegra, de 
camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro Fisiológico (PSS e 
DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, respectivamente), Solução 
de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) e Gel de Papaína a 2% 
(GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente) em 14 dias após indução da lesão (D14) (barra = 20 μm). Para 
esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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Na análise quantitativa de α-actina de músculo liso foi obseervado que há 

diferença significativa para alguns tratamentos. As diferenças encontradas foram entre 

os grupos de camundongos não diabéticos e diabéticos tratados com soro fisiológico 

0,9% (PSS) em D7 (P<0,05),  e tratados com gel de papaína 2 % (GP2) em D7 

(P<0,001), com maior quantidade para o grupos de animais diabéticos. Enquanto em 

D14, os grupos tratados com soro fisiológico 0,9 %, gel sem papaína e gel com papaína 

a 2 % apresentaram diferença significativa (P<0,05, para PSS e GSP e P<0,001 para 

GP2). 

 

Figura 28: Quantificação de α- actina de músculo liso submetidos a tratamentos distintos a partir de 
imagens em diferentes dias após a indução da lesão. A – Gráfico monstrando os valores por grupo de 
tratamento da α- actina de músculo liso na região perolesional de camundongos em sete dias após a 
indução da lesão (D7). B - Gráfico Gráfico monstrando os valores por grupo de tratamento da α- actina 
de músculo liso na região perolesional de camundongos em catorze dias após a indução da lesão (D14). 
A saber os tratamentos foram: soro fisiológico 0,9% (PSS e DPSS), gel sem papaína (GSP e 
DGSP),solução de papaína a 2 %(SP2 e DSP2)  e gel de papaína a 2  G% (GP2 e DGP2). Para obtenção 
destes dados foram avaliadas imagens de ao menos quatro animais distintos para cada tratamento em 
mesma condição (comparação entre os grupos dia béticos e não diabéticos por tratamento *p<0,05 e 
**p<0,001).  
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4.6 Análise Quantitativa de Colágeno 

 

4.6.1 Quantificação de Colágeno Total por coloração Picrosírius 

 

A análise do colágeno total depositada no tecido neoformado em 30 dias após a 

lesão foi realizada através da coloração de Picrosírius Red. Neste ensaio a coloração 

vermelha indica a marcação da fibra de colágeno depositada no tecido.  

Os animais não diabéticos (figura 29, A, C, E, G e I) apresentaram as fibras de 

colágeno mais organizadas que os grupos de animais diabéticos (figura 29, B, D, F, H 

e J). Apesar do grupo GSP apresentar a derme mais compactada, o que pode indicar 

imaturidade do tecido, os demais grupos apresentam boa organização e 

direcionamento das fibras de colágeno similar a fibra encontrada em tecido íntegro.  
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Figura 29:  Efeito dos tratamentos propostos sob o colágeno total por coloração picrossírius red. Painel 
com imagens de cortes em parafina submetidos a coloração de picrossírius red para colágeno para pele 
íntegra, de camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro Fisiológico 
(PSS e DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, respectivamente), 
Solução de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) e Gel de Papaína 
a 2% (GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente) em 30 dias após indução da lesão (D30) (barra = 20 μm). 
Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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A análise quantitativa da porcentagem de colágeno após 30 dias da lesão 

revelou que a maioria dos grupos encontrava-se com depósito próximo a 100% de 

colágeno/ μm2,  excetuando-se o GSP, tanto não doabético quanto diabético. Apesar 

da desta diferença, após análise estatística náo foi evidente nenhuma diferença 

significativa. 

 

Figura 30:  Quantificação de colágeno total por imagem após o uso de gel de papaína a 2 %. No gráfico 
encontram-se as porcentagens calculadas a partir das imagens obtidas de cortes corados em 
picrossírius red de pele de camundongos diabéticos e não diabéticos após lesão por punch, agrupados 
conforme o tratamento aplicado (PSS, GSP, SP2 e GP2) em 30 dias após a indução da lesão (D30). 
Destaca-se a linha pontilhada com o padrão  esperado de 100% de depósito decolágeno neste período 
visto a fase de remodelamento da cicatriz.  Para obtenção destes dados foram avaliadas imagens de ao 
menos quatro animais distintos para cada tratamento em mesma condição. 

 

4.6.2 Quantificação do colágeno total por hidroxiprolina 

 

A quantificação da hidroxiprolina foi proposta por reconhecer que esta é uma 

estrutura constituinte das fibras de colágeno, independente do tipo. Desta forma, foi 

realizado ensaio para animais não diabéticos e diabéticos, dos grupos PSS, GSP e 

GP2, após 30 dias de indução a lesão. O parâmetro de normalidade neste ensaio foi 

determinado pela quantidade de hidroxiprolina contida em amostra de igual tamanho 

(10 mm de diametro) de pele íntegra retirata da mesma região que a pele cicatrizada 

tratada com os diversos tratamentos propostos. Assim, as quantidades dosadas 

puderam ser comparadas. 

A concetranção de hidroxiprolina (mg de hidroxiprolina/mg de tecido) da PIS 

(0,03 mg de hidroxiprolina/ mg de tecido) foi semelhante aos grupos tratados PSS e 

GSP (figura 31). No entanto, o grupo tratado com o gel de papaína 2% (GP2) 
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apresentou concentração superior de hidroxiprolina quando comparado ao grupo PIS, 

porém sem diferença estatítica.  

Para os animais dibéticos todos os grupos apresentaram diferença 

estatísticamente significativa em relação a pele íntegra (PID) (0,15 mg de 

hidroxiprolina/ mg de tecido em média) (***p<0,0001). Porém em avaliação comparativa 

entre os três grupos de tratamento (DPSS/ DGSP/ DGP2) não houve diferença 

significativa. Esta diferença significativa entre os os tratamentos e PID pode sugerir que 

a concentração de hidroxiprolina dosada na pele cicatrizada está bastante abaixo da 

concentração de hidroxiprolina encontrada em pele íntegra. Logo, após 30 dias da 

lesão com os três tratamentos propostos para o animal diabético não houve retomada 

da quantidade de colágeno depositada nesta pele comparável a quantidade em pele 

íntegra. Este resultado está de acordo com os resultados de análise histológica, que 

apontam retardo nas etapas da cicatrização para o animal diabético em comparação 

com o não diabéticos. Logo, em 30 dias após a lesão pele sadia e diabética, ainda que 

se encontrem na mesma fase de cicatrização (remodelamento), poderão ter fatores 

diferentes que indiquem o retardo neste processo, típico da condição diabética para 

cicatrização tecidual. Para afirmarmos com clareza se esta condição poderia ser 

evoluída, análise do tipo de colágeno existente neste tempo é fundamental.  

 

Figura 31: Quantificação de colágeno total após os tratamentos investigados por dosagem de 
hidroxiprolina após a lesão. Gráfico obtido após doseamento em amostra de pele de 10 mm de diâmetro 
de camundongos não diabéticos e diabéticos em área cicatrizada, agrupados conforme o tratamento 
aplicado (PSS, GSP e GP2) em 30 dias após a indução da lesão (D30). Foi realizada o doseamento 
para pele íntegra de animais não diabéticos (PIS) e diabéticos (PID), sendo encontrado valor de 0,03 mg 
de hidroxiprolina / mg de tecido e 0,15 mg de hidroxiprlona / mg de tecido, respectivamento. Para 
obtenção destes dados foram utilizadas amostras pertencentes a ao menos quatro animais distintos para 
cada tratamento em mesma condição.  
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Destacase ainda que a quantidade de hidroxiprolina (média) encontrada na pele 

íntegra dos animais diabéticos é cinco vezes maior que a encontrada em animais não 

diabéticos com pele íntegra.  

 

4.6.3 Avaliação dos tipos de colágeno 

 

  4.6.3.1 Análise do Colágeno tipo III 

 

A análise de Colágeno tipo III foi realizada como parâmetro de avaliação para o 

tecido neoformado, onde fibras deste tipo de colágeno estão associadas a frouxidão 

do tecido e indicam os primeiros estágios da fase de remodelamento. Assim, foi 

proposta análise de imunohistoquímica para animais não diabéticos e diabéticos a 

partir de blocos de parafina e lâminas no período de 14 e 30 dias após a indução da 

lesão.  

Na marcação de colágeno tipo III para os animais não diabéticos visualmente 

não há grandes diferenças a relatar, devendo a quantificação a tarefa de ratificar tal 

achado. No entanto, nos animais diabéticos em D14,  os grupos DPSS e DSP2 

apresentaram  marcação dispersa em toda derme, sem mostrar organização (figura 32 

D e H, respectivamente). Porém nos grupos expostos aos  tratamentos sob forma de 

gel (DGSP  e DGP2 – figura 32, F e J, respectivamente) a marcação do colágeno tipo 

III parece estar concentrada ao redor dos folículos em formação, destacando atividade 

fibroblástica nesta região. A diferença entre esses grupos merece destaque para DGP2 

por apresentar marcação em área adjacente a epiderme, o que se aproxima do 

observado em tecido íntegro. 
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Figura 32: Efeito dos tratamentos investigados sob colágeno tipo III em catorze dias após lesão. Painel 
com imagens de cortes em parafina submetidos a imunohistoquímica para colágeno tipo III para pele 
íntegra, de camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro Fisiológico 
(PSS e DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, respectivamente), 
Solução de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) e Gel de Papaína 
a 2% (GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente) em 14 dias após indução da lesão (D14) (barra = 20 μm). 
Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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Com 30 dias após a lesão, a marcação de colágeno do tipo III, para todos os 

grupos estava dispersa na derme, tanto para diabéticos como não diabéticos (figura 

33). Desta forma, a avaliação sobre diferenças da expressão de colágeno tipo III deverá 

ser realizada através da quantificação da estrutura. 
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Figura 33: Efeito dos tratamentos estudados sobre o depósito de colágeno tipo III em trinta dias após 
lesão. Painel com imagens de cortes em parafina submetidos a imunohistoquímica para colágeno tipo 
III para pele íntegra, de camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro 
Fisiológico (PSS e DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, 
respectivamente), Solução de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) 
e Gel de Papaína a 2% (GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente). em 30 dias após indução da lesão (D30) 
(barra = 20 μm). Para esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na 
mesma condição, e a presença da estrutura se dá pela coloração acastanhada. 
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Apesar do padrão visual de marcação ser similar, a intensidade da coloração 

pode ser quantificada através de imagens dos cortes obtidos (figura 34A). De maneira 

análoga a realizada para quantificação de α-actina de músculo liso utilizou-se  como 

padrão o valor de PIS e PID, os quais foram considerados como 100%. Assim, catorze 

dias após a lesão os camundongos não diabéticos apresentaram quantidade de 

colágeno tipo III próximo ao quantificado na PIS, sem diferença estatisticamente 

significativa entre eles. Porém, observou-se diferença estatiticamente significativa em 

relação a todos os grupos de tratamento em animais diabéticos (figura 34A) (*p< 

0,0005).  

Em 30 dias após a lesão foi encontrado o mesmo comportamento observado em 

D14 para os animais não diabéticos(figura 34B). No entanto, os animais diabéticos 

chegaram a apresentar valores três vezes superior aos medidos em PID. Porém a 

avaliação entre os tratamentos não demonstrou diferença significativa. Desta forma, há 

evidência de que neste estágio os animais diabéticos encontram-se em fase inicial do 

remodelamento, com alto teor de colágeno tipo III, enquanto os animais não diabéticos 

parecem ter superado esta etapa, avançado no remodelamento. Esta análise corrobora 

com o primeiro achado da contração da ferida sobre a lentificação no processo de 

cicatrização tecidual dos diabéticos. 
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Figura 34: Anaálise quantitativa do colágeno tipo III em diferentes dias após a indução da lesão. A – 
Gráfico mostrando os valores medidos para colágeno tipo III na pele de animais não diabéticos e 
diabéticos após lesão por punch, agrupados conforme o tratamento aplicado (PSS, GSP, SP2 e GP2) 
com cartorze dias após a indução da lesão (D14). B- Gráfico mostrando os valores medidos para 
colágeno tipo III na pele de animais não diabéticos e diabéticos após lesão por punch, agrupados 
conforme o tratamento aplicado (PSS, GSP, SP2 e GP2) com trinta dias após a indução da lesão (D30).  
A linha pontilhada destaca a procentagem relativa a normalidade considerada como 100% da 
qauntificação das fibras de colágeno tipo III em D30 para camundongos tanto não diabéticos como 
diabéticos. Para obtenção destes dados foram avaliadas imagens de ao menos quatro animais distintos 
para cada tratamento em mesma condição. (comparação entre não diabéticos e diabéticos em cada 
tratamento *p< 0,0005) 
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4.6.3.2 Análise do Colágeno tipo I 

 

A análise de colágeno tipo I pode ser realizada como parâmetro de avaliação 

para o tecido neoformado em estágio amadurecido, uma vez que fibras deste tipo de 

colágeno estão associadas ao remodelamento do tecido em estágios mais avançados 

quando comparado aos estágios com predomínio das fibras de colágeno tipo III.  

O grupo PSS (figura 35C) apresenta marcação difusa na derme e visualmente 

menos intensa que a evidenciada para os demais grupos não diabéticos. Isto pode ser 

atribuído a um possível retardo no processo de substituição das fibras de colágeno III 

por colágeno I, indicando lentificação no processo de remodelamento. Para os grupos 

GSP e SP2 (painel E e G da figura 35, respectivamente), possuem bastante 

similaridade com a pele íntegra (painel A da figura 35). Finalmente para GP2, o mesmo 

pode ser atribuído, porém em escala a coloração apresenta intermediária ao grupos, 

estando a coloração de GP2 mais próximas aos grupos GSP e SP2, e pele íntegra, do 

que a PSS. 

Para os animais diabéticos o colágeno tipo  I em D14 (Figura 35) está disperso 

por toda a derme. O grupo DPSS tem marcação dispersa, com destaque para 

marcação em base da epiderme e ao redor dos folículos. Enquanto o grupo DSP2 

possui marcação evidente em derme próxima a subderme. E os grupos DGSP e DGP2  

apresentou  marcação bastante próxima da PID próxima a epiderme.  
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Figura 35: Efeito dos tratamentos sobre o colágeno tipo I em quatorze dias após lesão. Painel com 
imagens de cortes em parafina submetidos a imunohistoquímica para colágeno tipo I para pele íntegra, 
de camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro Fisiológico (PSS e 
DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, respectivamente), Solução 
de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) e Gel de Papaína a 2% 
(GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente) em 14 dias após indução da lesão (D14) (barra = 20 μm). Para 
esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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Em 30 dias após a lesão (Figura 36), as amostras de animais não diabéticos 

mais próximas do parâmetro de pele íntegra, são as do grupo PSS (figura 36 A e C, 

respectivamente). Os demais grupos não aparentam diferenças evidentes entre si. 

Estes achados de D30 podem apontar que neste período todos os grupos estavam em 

fase de remodelamento avançado e com resultados muito próximos a pele íntegra, 

tendo cumprido o propósito de regeneração tecidual. Da mesma forma a análise do 

colágeno tipo I nos animais diabéticos em D30 (Figura 36) não apresentou diferenças 

na marcação entre os grupos, e foi similar a PID (figura 36B) A quantificação das 

imagens de imunohistoquímica permitiu detectar a diferença na expressão deste nos 

diferentes tratamentos propostos.  
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Figura 36:  Efeito dos tratamentos sobre o colágeno tipo I em em trinta dias após lesão. Painel com 
imagens de cortes em parafina submetidos a imunohistoquímica para colágeno tipo I para pele íntegra, 
de camundongos não diabéticos (A) e diabéticos (B), e lesionada tratadas com Soro Fisiológico (PSS e 
DPSS – C e D, respectivamente), Gel sem Papaína (GSP e DGSP – E e F, respectivamente), Solução 
de Papaína 2% em Soro Fisiológico (SP2 e DSP2 – G e H, respectivamente) e Gel de Papaína a 2% 
(GP2 e DGP2 – I e J, respectivamente) em 30 dias após indução da lesão (D30) (barra = 20 μm). Para 
esta avaliação foram analisados cortes de ao menos quatro animais distintos na mesma condição. 
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De modo a avaliar a quantidade de colágeno tipo I propôs-se a quantificação da 

estrutura através da análise de imagens, em D 14 e D30 para animais diabéticos e não 

diabéticos de acordo com o tratamento aplicado. Com catorze dias após a lesão (figura 

37A) o grupo SP2 apresentou maior quantidade de colágeno tipo I, com diferença 

estatisticamente significativa, quando comparado aos outros grupos de animais não 

diabéticos (*p<0,001). Neste mesmo tempo a análise dos animais diabéticos não 

evidenciou diferença significativa.  

Para os animais não diabéticos em 30 dias após a lesão (painel B da figura 37), 

não há diferença significativas na quantidade de depósito de colágeno do tipo I entre 

os tratamentos aplicados. O mesmo ocorre para os grupos de animais diabéticos.  

Contudo, estes resultados quando comparados aos valores medidos para 

colágeno tipo I na pele íntegra, os quais foram tomados como 100 % para ambos os 

tempos e tipos de animais (não diabéticos e diabéticos) revelam importantes achados. 

Em catorze dias após a lesão, os animais não diabéticos de SP2 e GSP, apresentavam 

quantificação superior a 100% (PIS). Mesma análise foi possível para os grupos PSS 

e GP2 dos animais diabéticos, com valores superiores a PID. Ainda sob esta ótica, 

quando em D30 os animais não diabéticos apresentaram para todos os tratamentos 

quantidades superiores ao padrão (PIS – 100%). Enquanto os grupos referentes aos 

diabéticos quantificam próximo a 100%. Esta análise evidencia baixo grau de 

amadurecimento da cicatriz para os animais não diabéticos em D30. Enquanto em 

mesmo período os animais diabéticos quantificam próximos de 100%. As 

quantificações superiores a 100 % pode indicar a presença de uma cicatriz hipertrófica, 

ou aumento momentâneo da estrutura (neste caso colágeno tipo I) que com avançar 

do processo de remodelamento sofrerá ação das metaloproteinases presentes no 

ambiente celular e terá quantificação próxima a pele íntegra. Análises similares em 

tempos superiores poderão evidenciar qual o padrão ocorrido, se diminuição para não 

diabéticos e aumento para diabéticos ou algo diferente. 
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Figura 37: Efeito do gel de papaína a 2 % sobre a quantificação de colágeno tipo I a partir de imagens 
em diferentes dias após a indução da lesão No painel A encontram-se as contagens realizadas para 
imagens obtidas através de cortes submetidos a imunohistoquímica de pele de animais não diabéticos 
e diabéticos, agrupados conforme o tratamento aplicado (PSS, GSP, SP2 e GP2) com cartorze dias após 
a indução da lesão (D14). No painel B, por sua vez encontram-se as contagens realizadas de forma 
análoga ao painel A porém em trinta dias após a indução da lesão (D30).  A linha pontilhada destaca a 
procentagem relativa a normalidade considerada como 100% da qauntificação das fibras de colágeno 
tipo I em D30 para camundongos tanto não diabéticos como diabéticos. Para obtenção destes dados 
foram avaliadas imagens de ao menos quatro animais distintos para cada tratamento em mesma 
condição. 
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4.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

A análise qualitativa da pele cicatrizada por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET), 30 dias após a indução da lesão, permitiu avaliar a ultraestrutura 

da epiderme (Figura 38, A, D, G, J e Figura 39 A e D) e derme (Figura 38, B, E, H, K e 

Figura 39 B e E) nos diferentes grupos proposto. De forma geral, observou-se padrões 

muito similares na organização do tecido entre todos os tratamentos propostos, 

sugerindo que as estruturas presentes na epiderme e derme parecem não diferenciar 

entre eles. Os estratos da epiderme estavam bem delimitados e organizados, com 

descamação evidente no estrato córneo. No entanto, alguns grupos (PSS, DPSS, GP2 

e DGP2) apresentaram aparente alteração nas junções intercelulares (Figura 38 A e J, 

e Figura 39 A e D), que pode induzir ao afrouxamento da epiderme e a diminuição da 

resistência á fricção. Evidenciou-se na derme de todos os grupos, intensa ativação dos 

fibroblastos e grande depósito de colágeno, conforme mostrado na microscopia óptica. 

Foi possível observar também terminais nervosos (Figura 38 C, F e I), e vasos 

neoformados (Figura 38M) na derme superficial e profunda. Nos grupos tratados com 

gel de papaína 2 % (GP2 e DGP2), destaca-se discreta alteração na adesão dos 

queratinócitos (GP2, Figura 39C) e a intensa ativação de fibroblastos ainda neste 

estágio (DGP2, Figura 39D). 
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Figura 38: Efeito dos tratamentos demostrado por microscopia eletrônica de transmissão. Os cortes 
ultrafinos correspondem a área de lesão cicatrizada após 30 dias de indução de cammundongos não 
diabéticos tratadas com PSS(A, B e C), GSP (G, H e I). E para animais diabéticos nas mesmas condições 
tratados com DPSS (D, E e F) e DGSP (J. K e M). (barra = 0,2 μm para F; 0,5 μm para D, E, I e M; 1 μm 
para A, B,G, J e K; 2 μm para C e 200 nm para H) 
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Figura 39: Efeito dos tratamentos demostrado por microscopia eletrônica de transmissão. Os painéis A, 
B e C, correspondem as regiões cicatrizadas de pele de camundongos não diabéticos após 30 dias de 
indução a lesão tratados com GP2, enquanto D, E e F de camundongos diabéticos nas mesmas 
condições tratados com DGP2. (barra = 0,5 μm para B e C; 1 μm para A, D, E e F) 

 

 

4.8 Ensaio de Tração da Pele Cicatrizada 

 

O primeiro dos resultados obtidos do ensaio de tração diz respeito a espessura 

dos corpos de prova (Tabela 1). Neste quesito, há diferença entre os corpos de prova 

dos animais não diabéticos e diabéticos, esta diferença entre as peles íntegras (PIS e 

PID) chega a ser aproximadamente 50 %,e o grupo diabético apresenta amostras mais 

finas. Este fato está correlacionado com a grande fragilidade desta pele e maior 

suceptibilidade a rompimento. Dentre os grupos não diabéticos o PSS apresentou 

metade do valor da espessura da pele íntegra, enquanto os grupos GSP e GP2 

apresentaram discreto aumento na espessura quando comparados a PIS. Para os 

animais diabéticos, a espessura dos corpos de prova apresentaram comportamento 

contrário. O grupo DPSS apresentou aumento da espessura em relação a PID, cerca 

de 10 % e os grupos DGSP e DGP2 apresentaram espessura diminuída em relação a 

PID, aproximadamente 60 %. Estas características justificaram a dificuldade em obter 

os corpos de prova, sobretudo para animais diabéticos. A baixa espessura prejudicou 
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a retirada do material e nos grupos que possuiam cicatriz, havia rompimento da cicatriz 

nesta etapa. 

 

Tabela 1: Descrição da espessura média dos corpos de prova para o ensaio de tração medidos com 
paquímetro no momento antes do ensaio (n=6). 

Grupo Espessura Média em nm 

PIS 0,61 ± 0,069 

PSS 0,33± 0,404 

GSP 0,68± 0,1359 

GP2 0,75± 0,1239 

PID 0,36± 0,1258 

DPSS 0,43± 0,0216 

DGSP 0,21± 0,0614 

DGP2 0,20± 0,0747 

 

No início do ensaio as amostras foram colocadas em tensão mínima, o suficiente 

para fixá-las ao equipamento mas sem danificar o material em relação ao rompimento 

de suas fibras. O estiramento era mantido com deslocamento do braço mecânico até o 

rompimento total do corpo de prova, com ampliação do dano ao material e rompimento 

em borda. 

Os resultados obtidos para os ensaios de tração indicam que há diferença entre 

os grupos controle (PIS e PID) e seus tratamentos. Para os corpos de prova com pele 

íntegra, tanto para animais não diabéticos quanto diabéticos, observou-se que a 

ruptura total incia-se na borda do tecido e atinge a outra borda rapidamente, como 

indica a ilustração esquemática a seguir (figura 40A).  

O acompanhamento visual dos ensaios de tração permitiu atentar que os corpos 

de prova de pele submetidos aos diferentes tratamentos, após 30 dias de indução a 

lesão, apresentaram comportamentos diferentes do ocorrido com a pele íntegra e entre 

os grupos. Para amostras de pele tratadas com PSS, o rompimento ocorreu no local 

da cicatriz, porém em região de ligação entre a área não lesionada e a cicatrizada. 

Assim, para este grupo o rompimento ocorreu na borda da lesão, na parte inferior se 

considerarmos a direção do movimento (figura 40B). Entretanto, para os corpos de 

prova de pele cujas lesões foram tratados com os géis – grupos GSP e GP2 – os locais 

de rompimento se deram em ponto central da área de lesão cicatrizada (figura 40C). A 

diferença entre os dois tratamentos apareceu, após este rompimento inicial, uma vez 

que o ponto de rompimento total do corpo de prova se dá em maior deslocamento para 

o grupo GP2. Este deslocamento maior está relacionado com a possibilidade da região 
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perilesional estar mais resistente para este grupo, o que poderia indicar também a 

interferência da papaína nesta região. 

Na figura 41 pode-se observar a sequência de fotografias que ilustra os ensaios 

realizados com amostras do grupo PSS. Nestas imagens observa-se o primeiro 

rompimento na base da área cicatrizada, oposta a direção do movimento, e em 

sequência o rompimento em outros pontos. Esta análise qualitativa pode indicar 

imaturidade da cicatriz em diversos pontos. 
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Figura 40: Esquema representativo do ensaio de tração para pele de camundongos. Painel A ilustra o comportamento do corpo de prova de pele íntegra sob 
tração em direção vertical com força de 50Kgf a 2,5mm/mm de deslocamento. O painel B evidencia de maneira esquemática o comportamento da pele 
cicatrizada tratada com Soro Fisiológico 0,9% (PSS). E o painel C mostra o comportamento de corpos de prova de pele cicatrizadas tratadas com gel com e 
sem papaína (GSP e GP2). Tanto painel B quanto C tratam de corpos de prova após 30 dias da indução da lesão. 
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Figura 41: Ensaio de traçãoa pele de camundongos  não diabéticos tratadas com PSS em D30. Sequência de fotografias durante o ensaio de tração de pele 
após 30 dias de lesão tratada com soro fisiológico 0,9%  (PSS) sob célula de carga de 50kgf em deslocamento constante de 2,5mm/min. 
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Para os corpos de prova dos grupos GSP e GP2, nota-se comportamento 

diferenciado para o início do rompimento como ilustrado pela sequência de fotos a 

seguir (Figura 42). A figura 42 permite observar o comportamento do corpo de prova 

do grupo GP2. A duração total do ensaio foi de cinco minutos e trinta e dois segundos, 

quando ocorreu o rompimento total do corpo de prova, para os demais grupos 

observou-se tempo semelhantes, variando entre 4:35 e 5:50. No tempo 2:02 e 2:31 

pode-se observar a deformação do corpo de prova sem aparente perda de sua 

capacidade de resistência. Em 2:39 houve o rompimento inicial no ponto central da 

lesão. Com prosseguimento do estiramento do tecido observa-se aumento da área 

rompida, com resistência de área perilesional,evidente como demonstrado em 3:20, 

4:03 e 5:16. Finalmente em 5:32 há o rompimento total do corpo de prova com a ruptura 

em área perilesional ao lado direito da lesão.   

Durante a realização do ensaio, os corpos de prova de animais diabéticos se 

comportaram igualmente aos do não diabéticos, conforme o esquema retratado na 

figura 40, tendo rompimento lateralizado em PID, e em área de lesão quando DPSS, 

DGSP e DGP2. No entanto, as diferenças entre esses tratamentos se manteve como 

nos animais não diabéticos, o grupo DPSS apresentou primeiro rompimento em área 

de junção entre área cicatrizada e área não lesionada, enquanto os grupos DGSP e 

DGP2 apresentaram primeiro rompimento em área central da lesão. 

A análise visual dos ensaios entre corpos de prova oriundos de animais 

diabéticos e não diabéticos se deu de forma similar, com achados parecidos. No 

entanto destaca-se a grande perda de material durante a captação da pele do animal 

diabético. Durante o escalpelamento, vários corpos de prova se romperam impedindo 

a realização do ensaio, sobretudo os corpos de prova que pertenciam a animais 

diabéticos do grupo DPSS.  Pela similaridade no comportamento a tração entre os 

corpos de prova não diabéticos e diabéticos tratados com géis (GSP, GP2, DGSP e 

DGP2) pode-se  prever que o processo de  cicatrização é  concêntrico e com 

preenchimento do fundo para a superfície de lesão, fazendo assim o ponto mais 

imaturo aquele central a área cicatrizada.
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Figura 42: Ensaio de tração em pele de camundongos não diabéticos do grupo GP2 em D30. Sequência fotográfica durante o ensaio de tração de pele após 
30 dias de lesão tratada com gel de papaína a 2% (GP2) sob célula de carga de 50kgf em deslocamento constante de 2,5mm/min. As imagens estão 
organizadas do início do ensaio (a esquerda acima) ao fim do mesmo (a direita abaixo) em sequência identificada pelo tempo de experimento em que foram 
realizadas. Em tempo 0:00, é iniciado o estiramento, a instalação do corpo de prova na máquina é realizada com grande cuidado para não haver qualquer 
prejuízo a capacidade elátisca e de resistência neste processo.
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 Os dados obtidos a partir dos ensaios de tração deram origem a curvas tensão 

x deformação médias obtidas matematicamente pelo software OriginPro® 9.0,  que 

analisam a tensão (MPa) e a deformação (mm/mm). A partir destas curvas, foi possível 

calcular os parâmetros descritos no quadro 4 com suas respectivas descrições para 

avaliação. Posteriormente, estes parâmetros podem ser visualizados na curva exemplo 

retratada na figura 42. 

 

 

Figura 43: Ilustração demonstrativa para relacionar os parâmetros mecânicos obtidos através da curva 
tensão x deformação e o comportamrnto do corpo de prova. O gráfico exposto trata-se da curva obtida 
matematicamente pelo software OriginPro® 9.0, para um corpo de prova de pele de animal não diabético 
tratado com gel de papaína a 2% (GP2) com destaque para os pontos avaliados para análise qualitativa 
e com indicação dos parâmetros utilizados para cálculo de tensão máxima na lesão (TML) e tensão 
máxima (TM) obtidos do eixo Y; deformação máxima da lesão (DML), deformação máxima (DM) e 
deformação de ruptura (DR*) obtidos do eixo X; e ainda as indicações das porções da curva onde foram 
calculados o módulo de Young para lesão (MYL) e o módulo de Young (MY).  
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Desta forma foram calculados os parâmetros indicados no quadro 4 (página 31)  

para cada grupo de corpos de prova experimentado. Os valores médios e seus 

respectivos desvios padrão estão descritos na tabela 2, calculados a partir das curvas 

obtidas durante os ensaios.  
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Tabela 2: Propriedades mecânicas dos corpos de prova avaliados a partir dos diferentes tratamentos estudados. Corpos de prova foram compostos por pele 
do camundongo em diferentes condições. Os corpos de prova para pele íntegra não diabético (PIS) e diabético (PID), e pele cicatrizada tratados com soro 
fisiológico (PSS e DPSS), gel sem papaína (GSP e DGSP) e gel com papaína a 2 % (GP2 e DGP2) em ensaio de tração com célula de carga a 50kgF a 
deslocamento constante de 2,5mm/min (n= 6 por grupo) (*p<0,001 em comparação GSP entre GP2; ** p<0,001 em comparação PSS, GSP, GP2 entre PIS; 
#p<0,001 em comparação DPSS e DGSP entre DGP2). 

 
 
Parâmetros 
analisados 

PIS PSS GSP GP2  PID DPSS DGSP DGP2 

Tensão Máxima – 
Lesão (TML) 
 

- 0,05±0,01 0,49 ± 0,10* 0,47 ±0,06* - 0,04 ± 0 0,05 ± 0,02 0,03 ± 0,01 

Deformação máxima 
- Lesão (DML) 
 

- 0,11±0,01 0,09 ± 0,01 0,14 ± 0,03 - 0,10 ± 0,03 0,11 ± 0,04 0,13 ± 0,04 

Tensão Máxima  
(TM) 
 

2,44 ± 0,58 0,12±0,02** 1,56 ± 0,79** 1,99 ± 0,9** 0,25 ± 0,06 0,13 ± 0,08 0,14 ± 0,02 0,23 ± 0,04# 

Deformação máxima  
(DM) 
 

0,21 ± 0,00 0,33±0,05 0,31 ± 0,03 0,38 ± 0,03 0,29 ± 0,06 0,37 ± 0,18 0,28 ± 0,06 0,38 ± 0,13 

Deformação na 
ruptura (DR*) 
 

0,34 ± 0,10 0,36±0,07 0,32 ± 0,02 0,41 ± 0,07 0,32 ± 0,06 0,40 ± 0,18 0,29 ± 0,05 0,40 ± 0,15 

Módulo de Young 
(MY) 
 

12,04 ± 1,08 - 8,77 ± 4,12 8,16 ± 2,38 1,37 ± 0,24 0,62 ± 0,21 1,29 ± 0,40 1,91 ± 0,93 

Módulo de Young  - 
lesão (MYL) 
 

- 0,83±0,27 10,47±3,90 9,39±5,00 - 0,93 ± 0,45 0,61 ± 0,34 0,61 ± 0,11 
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Pela avaliação destas propriedades pode-se apontar que a TM de PIS é a maior, 

logo, o material suporta maiores tensões. E quando comparado com os corpos de prova 

dos demais grupos chegam a apontar valores cerca de 20 vezes maior, como por 

exemplo o grupo PSS, mostrando a fragilidade do material submetido a este 

tratamento. A TM do grupo GP2 foi a que alcançou valores mais próximos daqueles 

observados em PIS, chegando a 81,5 % desta, assim o grupo de tratamento com o gel 

de papaína a 2 % obteve a melhor performance neste quesito nos animais não 

diabéticos durante o ensaio. A análise da TML, mostrou que o grupo PSS foi bastante 

inferior, quando comparado aos grupos GSP e GP2, os quais apresentaram grau de 

tensão suportada na cicatriz cerca de 9 vezes maior e deformação aumentada também. 

Em análise similiar, a DM evidencia que corpos de prova com lesão cicatrizada tiveram 

maior capacidade de deformação se comparado a PIS. Para os parâmetros DML, DR*, 

MYL e MY, não houve diferença estatística significativa, nem entre os grupos de 

tratamentos nem entre a PIS. 

Análise do ensaio de tração nos animais diabéticos evidenciou que os valores 

da TM de PID foram cerca de duas vezes maiores que aqueles encontrados no grupo 

DPSS e DGSP, apesar de não haver diferença  estatística singinifcativa ente eles 

(tabela 2). Esta diferença nos valores de TM não foi evidente no grupo DGP2 que 

obteve valor numérico absoluto próximo a PID. Os dados de análise entre os grupos 

não demonstraram diferenças relevante entre DPSS, DSGP e DGP2 para TML e DML, 

podendo indicar que a lesão seria irrelevante comparado ao dano causado pelo 

diabetes na fisiologia da pele. 

Para os dados de DM e DR*, observa-se o mesmo comportamento 

apresentados pelas amostras de animais não diabéticos. Porém, avaliando a diferença 

numérica entre os valores de DM e DR*, estes são ainda menores. Isto indica para a 

situação crítica que observa-se na pele do animal diabético com relação a fragilidade 

e capacidade de rompimento com mínima alteração de deformação. Este dado, reintera 

a observação qualitativa realizada anteriormente que levou a um maior número de 

cobaias necessárias para realização deste ensaio ocasionado pelas perdas.  

Cabe ainda ressaltar aspectos contundentes de comparação entre as amostras 

de animais não diabéticos e diabéticos. Os dados numéricos apontam que a TM 

suportada pela PID é 10% da TM suportada pela PIS, logo, a alteração causada pelo 

diabetes na pele compromete a capacidade de resistir a força de tração. No entanto, 
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os dados de DML sugerem que a pele do animal diabético cicatrizada suportaria 

deformações similares a dos animais não diabéticos na mesma situação, porém com 

menor capacidade de resistir a DM, chegando ao DR* mais facilmente. 

O modulo de young (MY), valor relacionado à deformação elástica do material, 

calculado na região linear da curva entre os dois máximos, é o destaque para os 

diabéticos tratados com gel de papaína a 2 % (DGP2), pois seu valor sem diferença 

estatística significativa quando comparada ao PID indica que este tratamento poderá 

retomar a capacidade ela´stica do tecido lesionado de forma similar ao tecido íntegro. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Os resultados apontados neste estudo demonstram que o gel de papaína 2% é 

eficiente para cicatrização de lesões mecânicas em pele. Sobretudo esse tratamento 

se mostrou eficiente para indivíduos diabéticos, que mesmo com todo seu maquinário 

celular deficitário, apresentaram resultados satisfatórios. A papaína até o momento 

havia sido indicada como ativo eficaz na apresentação pó (MONETTA, 1987), emulsão 

(AJLIA et al., 2010) e solução (NETO et al, 1993; BRENDA et al, 1995; NAYAK et al., 

2007; CARVALHO et al,, 2010; JUNIOR et al., 2015) para feridas em pele. A formulação 

semi-sólida, seja em creme ou base oleosa encontra-se bem documentada para 

desbridamento químico (SHI, et al., 2009; LARGER et al., 2013), porém o objetivo deste 

trabalho consistia na análise sob o efeito da cicatrização tecidual.  

Estudos anteriores deste grupo de pesquisa envolvendo seres humanos no 

ambulatório de feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro com a formulação em 

gel a 2%, demonstraram resultados significativo com relação a diminuição de esfacelo 

em pacientes com úlceras de perna (LEITE, 2012) e também boa qualidade do tecido 

de granulação (RODRIGUES et al., 2015) para úlceras de perna. Neste estudo, a lesão 

provocada nos camundongos não prejudica somente a epiderme, mas toda a pele com 

retirada do material em área significativa proporcionalmente ao tamanho do animal, e 

exige do maquinário celular alta atividade para regeneração tecidual. Assim, a análise 

macroscópica do tratamento com gel de papaína 2% comparado com os outros 

tratamentos propostos, não indicam vantagem visual. 

O gel de papaína a 2 % promoveu a total epitelização em sete dias após a 

indução da lesão em animais não diabéticos. Nos animais diabéticos, a organização 

celular neste mesmo período é notória para o tratamento com gel de papaína a 2 %, 

com exceção da epiderme não totalmente regenerada. Em análise comparativa entre 

os grupos não diabéticos e diabéticos, o grau de organização celular apontado para o 

primeiro é evidenciado em período posterior para o segundo. Tal diferença poderá ser 

justificada pelo padrão de cicatrização alterado pelo diabetes nos indivíduos, tendo 

influência no processo inflamatório, causando complicações a nível micro e 

macrovascular (EMANUELLI, et al., 2016). Para outros tratamentos em camundongos 

não diabéticos, igual parâmetro foi evidenciado em dez dias após a indução da lesão, 

como demonstrado pelo grupo de Hakkarainen e colaboradores (2016) com o 

tratamento a partir de celulose nanofibrilar. E o grupo de Tarameshloo e seus 
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colaboradores (2012), os quais relataram total reepitelização em 14 dias para animais 

tratados com calêndula.  

Ainda que os resultados para formação da epiderme indicassem chances de 

sucesso da terapia com gel de papaína a 2 %, a qualidade desta epiderme deveria ser 

analisada e seu comportamento com o passar do tempo também deveria ser avaliado. 

Assim, os achados de medição da espessura da epiderme indicam que há uma 

normalidade em seu comportamento. Essa normalidade é atestada por períodos de 

espessamento e descamação cíclicos em que pôde-se observar pela microscopia ótica 

(LEVENSON, et al., 1965; HUANG, et al., 2015). Desta forma, os achados para o 

tratamento com o gel de papaína a 2 % são promissores no quesito regeneração 

tecidual. Além disso, sabe-se que o processo de cicatrização deve ser orquestrado. 

Assim, substâncias que interferem na primeira fase, fase inflamatória, poderão alterar 

a cadeia de processos, e consequentemente alterar a fase final de remodelamento 

(VAROGLU, et al., 2010). Além disso, o tipo de ferida também poderá interferir na 

cicatrização tecidual. Feridas superficiais, com prejuízo somente da epiderme tendem 

a se recuperar mais rapidamente com processos de reepitelização. No entanto, o 

modelo de ferida desenvolvido neste trabalho extrapola a parte epidermal, com danos 

também na derme e perda de massa considerável dessa parte da pele. Desta forma a 

cicatrização exige não só reepitelização, bem como recuperação da massa de derme 

perdida. Assim, espera-se preenchimento do leito da ferida com formação de tecido de 

granulação de qualidade que estruture a deposição de colágeno e recupere de forma 

aceitável a porção de derme perdida (RITTIÉ, 2016). 

No processo de cicatrização tecidual, a recuperação inicial tem a intenção de 

diminuir o dano (KOKANE et al, 2009). Neste sentido, uma das modificações nítidas é 

a contração da lesão. Entende-se que o movimento é concêntrico e de preenchimento. 

Nesta contração, a principal estrutura envolvida é o fibroblasto, que estará diferenciado 

em miofibroblasto apresentando características contráteis, essenciais para que haja 

migração das bordas da ferida em direção ao centro e macroscopicamente possa notar 

o fechamento da ferida (PEREIRA & BARTOLO, 2016). Huang e colaboradores (2015) 

no estudo com axolotls, animais invertebrados, afirma que a capacidade destes seres 

em fazer reparo tecidual sem geração de cicatriz está na rápida migração e ativação 

dos fibroblastos, conduzindo ao processo cadenciado e acelerado. A investigação de 

α-actina de músculo liso pode mostrar relação direta com o processo de diferenciação 

de fibroblastos em miofibroblastos e assim estimar de maneira direta que a presença 
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desta estrutura favorecerá a contração da ferida com consequente recuperação do 

tecido. Em tecido não lesado, a α-actina de músculo liso poderá ser encontrada em 

pequena quantidade nas bordas dos folículos pilosos. Esta presença está ligada a 

capacidade contrátil desta estrutura para expulsar o pelo de seu interior, de maneira 

pulsátil e constante, ainda que a olho nu o crescimento seja lento ou não percebido 

(HSU, et al., 2015).  O gel de papaína a 2 % aumentou a expressão de α-actina de 

músculo liso em D14, tanto para animais não diabéticos como para diabéticos. Os 

fibroblastos também são importantes na fase de granulação, pois estas estruturas são 

as responsáveis por estruturar a deposição de colágeno (MIDWOOD & OREND, 2009). 

Este comportamento é justificado por Wu e Amar (2014),  por considerar que a fase 

tardia de reepitelização é a de contração miofibroblástica que promove o fechamento 

da ferida. Porém neste processo quanto mais cedo for a proliferação, maior o 

favorecimento pelo fechamento de forma geométrica. Isso confere a área perilesional 

maior maciez e menor rigidez no processo de remodelamento (WU & AMAR, 2014). 

O processo de regeneração da pele é tido como algo natural e esperado (ITO et 

al., 2005). Estruturas como células tronco adultas são encontradas na pele, justificando 

a alta taxa de reprodução deste órgão. A presença de células tronco no indivíduo adulto 

está em nichos reguladores, células de auto-renovação que são capazes de produzir 

uma ou mais linhagens de células especializadas (ARNO et al., 2011). Como 

portadores essenciais deste tipo de células na pele estão as glândulas e folículos 

pilosos (LANGTON, et al., 2008; RITTIÉ, 2016). Este tipo de célula está atrelado aos 

anexos por apresentarem alta atividade proliferativa. Sabe-se que na base dos folículos 

pilosos presentes na epiderme há células especializadas em amplificar o trânsito de 

informações e, portanto, disparar a cadeia de processos de cicatrização ao menor sinal 

de lesão (BOURKE, et al., 2015). E que os folículos pilosos são importantes estruturas 

na cicatrização celular, porém sua atividade não está descrita para os períodos iniciais 

da cicatrização, como homeostasia, e sim a partir do tecido de granulação formado 

(GARCIN, et al., 2016). Logo, grupos de pesquisadores tem se dedicado ao uso de 

células tronco para a terapia em feridas agudas, sobretudo queimaduras (ARNO et al., 

2011; CERQUEIRA, et al., 2016). 

Neste trabalho, a alta contagem de folículos pilosos em diversos estágios do 

desenvolvimento chamou atenção. Os achados indicam folículos em estágios iniciais 

em base de derme, outros ainda mais evoluídos próximos a epiderme, e ainda os que 

contém pêlo em seu interior localizados em epiderme com o rompimento da mesma. O 
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gel de papaína a 2 % traz evidências de que haja um aumento na expressão de folículos 

em animais diabéticos. Assim, estima-se que para estes indivíduos é extremamente 

relevante que haja folículos pilosos em abundância em sua pele. Pois uma vez que o 

diabetes poderá trazer insensibilidade periférica, este indivíduo poderá sofrer 

microlesões com maior frequência, se comparado com indivíduos não portadores de 

diabetes, logo sua pele estará constantemente em reparo tecidual (EMANUELLI, et al., 

2016). Desta forma, a alta contagem de folículos pilosos se apresentaria como uma 

vantagem do tratamento com gel de papaína a 2 %. Assim, tratamentos que fomentem 

o desenvolvimento desta estrutura, podem ser um caminho de novas terapias para 

feridas cutâneas. No entanto, estudos específicos envolvendo folículos deverão ser 

desenvolvidos para comprovação desta hipótese. Ito e colaboradores (2005) afirma 

que a sinalização celular envolvendo células tronco epidermais adultas oriundas a base 

de folículo piloso ainda não foi descrita, porém há evidências de que a participação das 

mesmas seja essencial para um processo de cicatrização de alta qualidade.  

No processo de cicatrização entende-se que a deposição de colágeno é vital 

para que haja recuperação da massa celular perdida na lesão, e obter assim o 

preenchimento do tecido lesado. Atrela-se a esta deposição a formação do tecido de 

granulação de qualidade com síntese do colágeno (MORI et al., 2016). Neste trabalho, 

a análise da hidroxiprolina, estrutura presente nas fibras de colágeno, evidenciou que 

para animais não diabéticos não houve diferença significativa entre os animais com 

pele cicatrizada e a pele íntegra. Assim, pode-se admitir que em termos de quantidade 

de fibras de colágeno total, todos os grupos se recuperaram. A mesma análise não 

pode ser feita para os animais diabéticos. Pois os valores medidos nos grupos ficaram 

bastante abaixo do encontrado em pele não lesionada. Assim, sobretudo para o grupo 

diabético, os ensaios em tempos superiores devem determinar se a igualdade de 

hidroxiprolina entre tratados e ilesos se aproximaria ou seria uma deficiência associada 

a patologia.   

O colágeno tipo III em catorze dias após a lesão, para os animais não diabéticos 

teve a deposição como esperada, independente do tratamento aplicado, similar aos 

achados em pele íntegra. O grupo dos diabéticos, em igual parâmetro, encontra menor 

quantificação, significando grau de distanciamento do padrão da pele íntegra. Análise 

semelhante foi realizada em trinta dias após a indução da lesão. Os índices de 

colágeno tipo III neste tempo para todos os tratamentos em animais não diabéticos, 

encontravam-se inferiores aos valores da pele íntegra. Este achado indica decréscimo 
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na quantidade desta estrutura, podendo ser atribuída ao remodelamento da matriz 

extracelular com substituição ao colágeno tipo I. Assim, análises em tempos superiores 

deverão mostrar em quanto tempo após a lesão a quantidade de colágeno tipo III será 

semelhante a pele íntegra. Para os animais diabéticos em 30 dias após a lesão, as 

quantidades de colágeno tipo III chegam a ser três vezes maior que a quantidade 

encontrada em pele íntegra. Assim, julga-se que em 30 dias os animais diabéticos 

ainda estariam em franca estruturação da derme. E em momento posterior iniciassem 

a substituição do colágeno tipo III por colágeno tipo I. No entanto, experimentos com 

tempos superiores seriam necessários para acompanhar este movimento de troca 

entre os tipos de colágeno na pele cicatrizada. 

Stadelmann e colaboradores (1998) corroboram indicando que a presença de 

colágeno do tipo III em estágios iniciais do remodelamento é possível visto que estas 

estruturas serão substituídas por fibras de colágeno tipo I. Que significa que as fibras 

de colágeno tipo III sofrerão aumento no seu grau de reticulação sendo transformadas 

em fibras de colágeno tipo I. A proporção entre estas estruturas pode chegar a quatro 

fibras de colágeno tipo I para uma de colágeno tipo III em pele íntegra de humanos. 

Stadelmann e colaboradores (1998) também afirmam que a alta frequência de 

colágeno tipo III induziria o remodelamento da matriz extracelular no sentido de 

contração, logo pode-se antever que a alta frequência deste tipo de colágeno como 

visto para os diabéticos poderia designar grau anterior no estágio da cicatrização 

quando comparado com animais não diabéticos. A evolução deste processo de 

amadurecimento da matriz extracelular e troca entre as fibras de colágeno 

preponderantes no tecido responde há muitas variáveis como composição genética do 

paciente, a idade, o local da ferida no corpo, o tipo de lesão, e a duração da inflamação 

(STADELMANN, et al., 1998; PLIKUS, et al., 2015). 

A quantificação do colágeno tipo I encontrada para o tratamento com gel de 

papaína a 2 % indica que em catorze dias este grupo está em fase ascendente da curva 

de colágeno tipo I, como apontado por Witte e colaboradores (1997). E a evolução 

temporal confirmou esta expectativa, pois com trinta dias após a lesão esta proteína 

apresentava quantidades superiores aos valores da pele íntegra não diabética para 

todos os grupos. Desta forma, como evidenciado para o colágeno tipo III, novos 

experimentos deverão ser propostos para avaliar esta condição e duas alternativas 

podem ser viáveis. A primeira diz respeito a possibilidade de em tempos subsequentes 

avaliar o processo e apontar se houve aumento na deposição de fibras de colágeno 
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tipo I, com formação de cicatriz hipertrófica (MORI, et al., 2016). A segunda alternativa, 

é que o tecido pode sofrer ação das colagenases endógenas presentes na matriz 

extracelular, entrando em equilíbrio entre a quantidade dessas proteínas e 

consequentemente formar a cicatriz o mais próximo fisiologicamente da pele não 

lesionada (MIDWOOD & OREND, 2009). 

Para os animais diabéticos a análise da quantidade de colágeno tipo I em D14, 

indica que os grupos DPSS e DGP2 apresentaram quantidades superiores as 

encontradas na pele íntegra diabética (considerado 100 %). Assim em análise similar 

a proposta para os animais não diabéticos estes grupos também poderiam estar na 

porção ascendente da curva de deposição de colágeno tipo I. No entanto, em trinta 

dias após a indução da lesão, os animais apresentaram quantificação de colágeno tipo 

I próximo a 100 %, independente do tratamento recebido. Assim, estima-se que o 

processo acontecido com o grupo não diabético ainda irá ocorrer, em tempo posterior 

ao analisado, estimando que o grupo diabético está com seu processo de cicatrização 

lentificado por conta da comorbidade base. 

Outra preocupação com a cicatrização da pele e geração de cicatrizes é a 

capacidade de o tecido reparado suportar a mecânica exigida deste órgão. Assim, 

Gurtner e colaboradores (2011) sugerem, em seus estudos translacionais, que forças 

mecânicas modulam significativamente a reparação de feridas. E que os componentes 

celulares, bioquímicos e de matriz extracelular devem ser finamente controlados para 

que haja uma cicatriz menor e de capacidade mais funcional, próxima a pele não 

lesada.  

Nos ensaios de tração, as peles que receberam tratamento com soro fisiológico 

(PSS e DPSS) mostraram evidente imaturidade da cicatriz, com rompimento na área 

base de lesão em relação ao movimento como se houvesse rompimento ao 

deslocamento. Sugere-se que o tratamento com os géis sem e com papaína 2 % 

promoveram uma cicatrização concêntrica, isso porque o ponto central foi o primeiro a 

se romper em função da força aplicada. No processo de cicatrização adequado o ponto 

central é o mais recente e de menor remodelamento sendo assim o de maior fragilidade 

(GURTNER, et al., 2008). As peles dos animais não diabéticos que receberam 

tratamento com gel de papaína a 2 % tiveram em torno de 80% da resistência a tração 

da pele íntegra. Este valor é maior que o índice geral apresentado pela literatura para 

cicatrizes de pele.  A resistência da cicatriz de pele é cerca de 70% da resistência da 

pele não lesionada (GURTNER et al, 2008).  
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Os índices de deformação máxima dos corpos de prova, apresentam-se maiores 

para os corpos de prova que continham cicatriz, independentes se diabéticos ou não. 

Este índice chega a ser 50 % maior, aproximadamente. Este comportamento pode ser 

justificado pela presença de grande quantidade de colágeno tipo III capaz de 

armazenar maiores quantidade de água que o colágeno tipo I, logo proporcionar 

rearranjo da água promovendo alta capacidade elástica (CORR & HART, 2013). 

A análise da deformação na ruptura nos dá importante aspecto sob o ponto de 

vista clínico. Quanto mais próximo for o índice de deformação máxima do de 

deformação na ruptura, menor a capacidade da pele de suportar grandes deformações 

sem danos. Embora neste trabalho não tenha encontrado diferença significativa entre 

os tratamentos, e a pele íntegra não diabética tenha sido o corpo de prova com maior 

valor (em relação a tensão), estes dados corroboram para achados que afirmam alta 

fragilidade da pele lesionada/ cicatrizada com altas probabilidade de reincidência de 

lesão no mesmo local (GURTNER et al, 2008; CORR & HART, 2013). Tais dados 

podem levar a crer que a carga suportada é bastante pequena com grande fragilidade 

do tecido. Para os demais dados comparativos, entre os animais não diabéticos, 

apontam que não há diferença relevante entre os tratamentos com géis. Porém o gel 

de papaína a 2 % é para os animais diabéticos apresenta índices sem diferença 

significativa quando comparado a pele íntegra diabética. Sobretudo relacionado a 

tensão máxima, onde o grupo tratado com gel de papaína 2 % não apresenta diferença 

em relação a pele íntegra, e apresenta diferença em relação aos demais tratamentos. 

De modo geral, o pior desempenho está atribuído ao PSS, para animais não diabéticos 

e diabéticos.  

O tratamento que apresenta pior desempenho biomecânico para os animais não 

diabéticos foi o PSS. Neste mesmo grupo também se obteve os piores parâmetros 

macroscópicos, com presença de crosta e pontos de necrose, e microscópicos com 

piores descrições para epiderme neoformada. Durante o tratamento com soro 

fisiológico, observou-se que ocorria secagem da solução prontamente. Tal fato poderá 

ter comprometido fortemente o grau de hidratação do leito da ferida. Assim, pode-se 

confirmar o dado da literatura sobre o grau de importância de manter a hidratação do 

leito da ferida como fator preponderante para maior grau de sucesso no processo de 

cicatrização (ANSEL et al, 2000; CORRÊA, et al, 2005; FERREIRA, et al, 2005, 

BOATENG, et al., 2008).  
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A tensão da pele no ensaio proposto neste estudo é medida em um corpo de 

prova constituído por epiderme e derme de camundongos, não diabéticos e diabéticos. 

Assim, a tensão da rede de colágeno da derme é transferida para a epiderme por meio 

de acessórios, tais como fibrilas de ancoragem e os componentes da membrana basal. 

Embora a tensão máxima ocorra na derme, há transferência de estresse para a 

epiderme, uma vez que as duas estruturas estão fisicamente conectadas (SILVER, et 

al., 2013). Logo a diferença de medidas entre o conjunto formado pela epiderme e 

derme constatada entre diabéticos e não diabéticos foi refletida nos parâmetros 

biomecânicos analisados. Em geral, a pele dos animais não diabéticos é 50 % mais 

espessa que dos diabéticos, tendo influência sob aspectos de resistência. 

Nassar e colaboradores (2012) ressaltam sobre a relação entre α-actina de 

músculo líso, a deposição de colágeno tipo III e I, e a formação da cicatriz. Segundo 

este autor a ligação entre as fases inflamatória e de remodelamento é estreita, uma 

vez que o processo inflamatório modula o depósito de colágeno via TNFα 

(BARRIENTOS, et al., 2008). Afirma ainda que a deposição de colágeno pode ser 

afetada pela depleção de macrófagos no início do processo (NASSAR, et al., 2012). 

Estas evidências podem esclarecer o comportamento para achados da pele do animal 

diabético, pois achados que estudam a cicatrização em indivíduos acometidos por esta 

comorbidade apontam falha no maquinário celular e ineficiência de algumas estruturas 

na cicatrização tecidual (EMANUELLI, et al., 2016).  

Neste estudo por várias vezes ressaltou-se a diferença de comportamento entre 

as estruturas da pele entre animais não diabéticos e diabéticos. Os animais diabéticos 

apresentaram lentificação no processo de reepitelização, evidenciado pela 

histopatologia e pela avaliação da deposição de colágeno. Sendo, maior deposição de 

colágeno do tipo III, em trinta dias após a lesão, enquanto em mesmo período a 

quantificação de colágeno tipo I estava abaixo do esperado. Apresentou também maior 

espessura da epiderme neoformada, maior quantidade de folículos pilosos em diversos 

estágios do desenvolvimento, evidências de um tecido recém-formado mesmo em 

maiores tempos de análise. Sobre a biomecânica foi evidenciado parâmetros de 

resistência abaixo dos valores medidos para pele do animal não diabético. Todas estas 

características reafirmam os achados da literatura de processo de cicatrização tecidual 

alterado para o indivíduo diabético (EMANUELLI, et al., 2016). Pela composição dos 

dados evidenciados neste trabalho, estima-se que a pele do animal diabético está em 

constante estado de recuperação tecidual. Este aspecto poderá acontecer devido a 



101 

 

neuropatia periférica do indivíduo que não só tem a pele mais vulnerável (por menor 

resistência) mas poderá não perceber o dano causado, se colocando com maior 

frequência em situações de risco de lesão. No entanto, neste estudo não se pôde 

relacionar graus de adoecimento do indivíduo. Foi garantido durante toda a 

experimentação de que os animais permaneciam diabéticos, no entanto, será relevante 

em tempo oportuno avaliar se os níveis de glicemia interferem em tais parâmetros de 

cicatrização. Sendo assim, propor modelos que investiguem a influência da glicemia 

dos indivíduos diabéticos e relacione os dados entre a cicatrização serão interessantes. 

Assim, como poderá ser necessário avaliar se há alteração significativa para o indivíduo 

recém diagnosticado com o diabetes e aquele que tem a doença por maior período de 

tempo. 
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6. CONCLUSÃO 
 

As evidências encontradas neste estudo para cicatrização da pele de 

camundongos diabéticos após o tratamento de cinco dias com gel de papaína a 2 %, 

apresentam níveis satisfatórios do efeito desse como agente cicatrizante. A forma 

farmacêutica utilizada mostrou eficiência sob o aspecto de facilitar a manutenção da 

hidratação do leito da ferida. Este favorecimento pode ser constatado com medidas 

relacionadas a fase de remodelamento da ferida. 

Os achados sobre a alta frequência dos folículos pilosos, a evidência de 

presença de células tronco epidermais adultas nesta estrutura e sua relação com o 

processo de cicatrização, indicam que os folículos pilosos poderão ser marcadores do 

processo de cicatrização tecidual. Assim como o investimento em biotecnologia poderá 

extrair produtos eficazes para cicatrização de pele a partir de células tronco. No 

entanto, requer melhor análise sobre a analogia entre a frequência dos folículos e a 

efetividade da atuação das células tronco epidermais adultas nos indivíduos diabéticos. 

A relação entre as fibras de colágeno do tipo III e I, revela que esta análise se 

faz necessária para mensuração do grau de amadurecimento da cicatriz. E substâncias 

que interfiram diretamente sobre a cadência de processos relacionados a estas 

estruturas poderão indicar se há ou não favorecimento ao processo de cicatrização 

tecidual. Assim, como substâncias que favoreçam a diferenciação de fibroblastos em 

miofibroblastos, promovendo a rápida contração das bordas da ferida. Sendo esta 

etapa fundamental para determinação da qualidade da cicatriz. 

A cicatriz formada a partir da lesão tratada com o gel de papaína a 2 % mostrou 

alto grau de resistência a tração. E o estudo sobre este parâmetro pode esclarecer 

diversos aspectos que dizem respeito a reincidência de lesão no local da cicatriz. 

Sobretudo, se estes aspectos forem relacionados a clínica dos indivíduos diabéticos 

portadores de lesões em membros inferiores. Os portadores destas lesões poderão 

estar sob ação de fatores como insensibilidade periférica, baixa resistência da pele à 

tração, e lentificação do processo de cicatrização. Todos estes são determinados como 

complicadores do tratamento. Assim, deve-se somar esforços entre profissionais que 

discutam aspectos experimentais e clínicos para que elaborem tratamentos mais 

eficazes e aumentem a qualidade de vida dos portadores de diabetes. 

Por fim, os achados deste estudo levam a crer que o gel de papaína a 2 %, na 

formulação indicada neste estudo, poderá ser recomendado para portadores de úlceras 
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diabéticas, como pé diabético. Desenvolvendo assim um estudo clínico controlado que 

avalie parâmetros não pertinentes a experimentação animal e que estão presentes em 

estudos envolvendo seres humanos. E outro fator que incentiva o desenvolvimento de 

estudos com gel de papaína a 2 % é avaliar se nesta concentração, capaz de promover 

a cicatrização da pele, poderá também se obter resultados positivos para 

desbridamento. Assim, uma única formulação poderá ser capaz de atuar em duas 

estratégias importantes para cicatrização de feridas, de maneira eficiente e segura. 
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8. ANEXOS 

8.1 Certificado de Aprovação do Estudo pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais 

  


