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RESUMO 
 
Ferida é a interrupção da continuidade de um tecido corpóreo que aciona as frentes 
de defesa orgânica para o contra-ataque  no processo de reparo tecidual substituindo 
células lesadas ou mortas. A fim de verificar a melhora da cicatrização de feridas, têm 
sido investigados tratamentos coadjuvantes, como o uso da terapia laser de baixa 
potência (TLBP) e da papaína. Ambos são usados nas diversas fases de cicatrização 
de feridas por segunda intenção, por suas ações antiinflamatórias e por acelerarem o 
processo de reparo de feridas. A TLBP é um recurso físico não invasivo, indicado para 
reduzir a dor, acelerar o processo cicatricial e atuar de forma importante nos processos 
inflamatórios. A papaína se destaca pelo baixo custo, por ter mostrado resultados 
satisfatórios na cicatrização de feridas e é considerada um valioso recurso terapêutico, 
seguro e que não oferece riscos ao paciente. A termografia cutânea por imagem 
infravermelha é o meio mais eficiente para o estudo da distribuição da temperatura 
cutânea atualmente. É um método que avalia a microcirculação da pele, refletindo a 
dinâmica microcirculatória da superfície cutânea dos pacientes em tempo real. Tem 
sido usada em seres humanos e animais como método diagnóstico não invasivo para 
medir mudanças fisiológicas ou patológicas na temperatura da pele resultantes da 
administração de fármacos, procedimentos cirúrgicos, alterações na vascularização, 
além da reação inflamatória local, normalmente como resposta às condições da 
doença. Há necessidade de estudos com maior rigor metodológico, para avaliar com 
precisão a efetividade da papaína no processo de cicatrização de feridas. Frente a 
isso, objetivou-se com este estudo comparar a cicatrização cutânea por diferentes 
métodos de tratamento, sendo eles, curativo tradicional, TLBP e papaína.  
 
Palavras-chave: Cicatrização de feridas. Fototerapia. Termografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
Wound is the interruption of the continuity of a corporeal tissue that drives the organic 
defense fronts to the counterattack in the process of tissue repair replacing damaged 
or dead cells. In order to verify the improvement of the healing of wounds, coadjuvant 
treatments have been investigated; Such as the use of Low Power Laser Therapy 
(TLBP)and papain. Both are used in the various phases of wound healing of second 
intention, with anti-inflammatory action and for accelerating the process of wound 
repair. TLBP is a non-invasive physical device, indicated to reduce pain, accelerate 
the healing process and to play an important role in inflammatory processes. Papain 
is noted for its low cost because it has shown satisfactory results in wound healing and 
is considered a valuable therapeutic resource, safe and offers no risk to the patient. 
Infrared cutaneous thermography is the most efficient way to study cutaneous 
temperature distribution today. It is a method that evaluates the microcirculation of the 
skin, reflecting the microcirculatory dynamics of the cutaneous surface of the patients 
in real time. It has been used in humans and animals as a noninvasive diagnostic 
method to measure physiological or pathological changes in skin temperature resulting 
from drug administration, surgical procedures, changes in vascularization, and local 
inflammatory reaction, usually as a response to disease conditions. 
The aim of this study was to compare the methods of treatment of cutaneous healing: 
traditional dressing, TLBP and papain. 
 
Keywords: Wound Healing. Phototherapy. Thermography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pele representa mais de 15% do peso corpóreo e apresenta grandes 

variações ao longo de sua extensão, sendo ora mais flexível e elástica, ora mais rígida 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2008). A pele ou cútis é o manto de revestimento do organismo, 

indispensável à vida e que isola os componentes orgânicos do meio exterior. A 

superfície cutânea apresenta ainda, de acordo com os segmentos corpóreos, 

variações e pregas, articulares e musculares, orifícios pilossebáceos e orifícios 

sudoríparos. Tem como funções: proteção contra o calor, luz solar, lesões e infecções, 

armazenamento de água e produção de vitamina D. Recebe estímulos do ambiente e 

colabora com mecanismos para regular sua temperatura (SOARES, 2008). 

Uma ferida é representada pela interrupção da continuidade de um tecido 

corpóreo podendo ser, em maior ou em menor extensão, causada por qualquer tipo 

de trauma físico, químico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica, que 

aciona as frentes de defesa orgânica para o contra ataque. Podem ser classificadas 

de acordo com o tempo de reparação tissular, em agudas e crônicas. As agudas 

originam-se de cirurgias ou traumas e a reparação ocorre em tempo adequado sem 

complicações. Por outro lado, as feridas crônicas, são aquelas que não são reparadas 

em tempo esperado e apresentam complicações (AYELLO, 2005). 

O processo de reparo tecidual ocorre através da capacidade do organismo de 

substituir células lesadas ou mortas, restaurando a função tecidual (COTRAN; 

KUMAR; COLLINS, 2000; JORGE; DANTAS, 2005). A reparação ocorre para 

restaurar a integridade anatômica e funcional do tecido e substituir as células lesadas 

por células semelhantes ou por tecido conjuntivo, buscando o restabelecimento da 

homeostasia (MENDONÇA et al., 2006; SANTOS, 2000). 

A cicatrização envolve basicamente três fases: inflamação, proliferação e 

remodelagem tecidual (BROUGHTON; JANIS; ATTINGER, 2006; EMING et al., 2007). 

Essas fases são complexas, altamente coordenadas, dinâmicas e sobrepostas, com 

eventos que finalizam uma fase e estimulam o início de outra, determinando as 

características da cicatriz (DALL AGNOL et al., 2009). 

A fim de verificar a melhora da cicatrização de feridas, tem sido investigado por 

diversos autores o uso da terapia laser de baixa potência (TLBP) (CARVALHO et al., 

2006; CHUNG; PEPLOW; BAXTER, 2010). A TLBP é um termo genérico que define 

a aplicação de laser com baixas densidades de potência e energia (TACON et al., 
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2011). Os efeitos terapêuticos do laser em diferentes tecidos biológicos são extensos. 

Estes têm sido demonstrados em estudos in vitro e in vivo, e incluem efeitos trófico-

regenerativos, anti-inflamatórios e analgésicos (CARVALHO et al., 2006).  

Segundo Nicola et al. (2003), a TLBP é usada em vários países para acelerar 

a cicatrização de feridas em tecidos moles e controlar a dor. O laser de baixa potência 

(LBP) modula processos metabólicos celulares, aumentando o potencial regenerativo 

dos tecidos biológicos (HENRIQUES et al., 2010). Estudos prévios têm reportado os 

efeitos fisiológicos do laser na cicatrização de feridas por meio da aceleração da 

angiogênese, proliferação do tecido granular e redução de substâncias inflamatórias 

(CARVALHO et al., 2006; SILVEIRA et al., 2009). Entretanto esta é uma área 

controversa pelo conflito de resultados, justificando a necessidade de identificar os 

melhores parâmetros a serem utilizados na prática clínica (SANTOS et al., 2013). 

Existem no mercado vários produtos tópicos para o tratamento de feridas, 

porém com custo muito elevado. A papaína se destaca pelo baixo custo e por ter 

mostrado resultados satisfatórios na cicatrização de feridas (SILVA; ROGENSKI, 

2010). Apesar de ser mais conhecida por sua ação desbridante, a papaína possui 

ação antiinflamatória, atuando inclusive na contração e junção de bordos de feridas 

de cicatrização por segunda intenção, podendo ser usada nas diversas fases do 

processo de reparo tecidual, com diferentes concentrações de acordo com o tipo de 

tecido da ferida (FERREIRA et al., 2005; SILVA, 2003). De fácil aplicabilidade e 

efetividade; porém não há um consenso quanto as indicações do uso da papaína, a 

forma utilizada e o tempo de duração da solução após diluição (SILVA; ROGENSKI, 

2010).  

Há necessidade de estudos com maior rigor metodológico, para avaliar com 

maior precisão a efetividade da papaína no processo de cicatrização de feridas. Frente 

a isso, objetivou-se com este estudo comparar os métodos de tratamento de 

cicatrização cutânea: curativo tradicional, TLBP e papaína. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PELE 

 

A pele recobre toda a superfície do corpo e é seu maior órgão. Continua-se 

com as membranas mucosas que revestem o sistema digestório, respiratório e 

urogenital, nos locais onde estes tem continuidade com a superfície. É dividida em 

duas camadas distintas, a epiderme composta por cinco camadas: germinativa, a mais 

profunda; espinhosa, granulosa, lúcida e córnea a mais superficial; à medida que as 

camadas mais superficiais são eliminadas, as camadas mais profundas são 

restauradas por divisão celular. A derme é a camada mais profunda e é formada por 

tecido conjuntivo e dividida em duas camadas: papilar mais superficial e reticular a 

mais profunda (BLANES, 2004). Na derme situam-se os anexos da pele, muitos vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos e nervos (Figura 1). Estende-se da epiderme até o tecido 

subcutâneo e fornece uma base firme para a epiderme e anexos cutâneos. As fibras 

colágenas proporcionam grande força de tensão e as fibras elásticas dão flexibilidade 

à pele. Os plexos vasculares fornecem sangue para a epiderme sem penetra-la. O 

hipotálamo e as fibras nervosas simpáticas sobre o fluxo sanguíneo proporcionam o 

mecanismo de termorregulação. (ALMEIDA, 2011; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

 

Figura 1- Camadas  da Pele. 

 

Fonte: http://www.afh.bio.br/sentidos/img/sentidos%20pele.jpg 
 
 
 

http://www.afh.bio.br/sentidos/img/sentidos%20pele.jpg
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2.2 FERIDAS 

 

Ferida pode ser definida como o rompimento da estrutura e das funções 

normais do tegumento e cicatrização refere-se a uma sequência de eventos que inicia 

com o trauma e termina com o fechamento completo e organizado da ferida com o 

tecido cicatricial (LIMA et al., 2015) 

As feridas podem ser classificadas quanto à etiologia, complexidade e tempo 

de existência. Quanto à complexidade, define-se ferida simples como aquela que 

evolui espontaneamente para a resolução, seguindo os três estágios principais da 

cicatrização fisiológica: inflamação, proliferação celular e remodelagem tecidual. São 

definidas como feridas agudas aquelas que se resolvem em até 3 semanas. Alguns 

autores pregam que somente consideremos que feridas não curadas em até 3 

semanas devam ser denominadas crônicas (SMANIOTTO et al., 2012) 

Ferida é possivelmente uma das áreas mais antigas da medicina, podendo ser 

definida como a perda da continuidade do tecido corporal, com etiologia variada, 

passível de atingir a epiderme e também estruturas mais profundas, como músculo, 

osso e tendão. Dessa forma, após uma lesão tecidual, o organismo inicia 

automaticamente um processo de proteção (inflamação) e posteriormente de reparo 

desse tecido (CALISTO et al., 2015; ROSS; PAWLINA, 2012). 

 

2.3 REPARO TECIDUAL 

 

A lesão tecidual é o estímulo inicial para o processo de cicatrização; pois coloca 

elementos sanguíneos em contato com o colágeno e outras substâncias da matriz 

extracelular (WHITTE; BARBUL, 1997). O processo cicatricial é comum a todas as 

feridas independente do agente que a causou, é sistêmico e dinâmico e está 

diretamente relacionado às condições do organismo (BROUGHTON; JANIS; 

ATTINGER, 2006). 

Recentemente, Clark (2005) reclassificou esse processo em três fases 

divididas didaticamente em: fase inflamatória, fase de proliferação ou de granulação 

e fase de remodelação ou de maturação conforme Figura 2. 

A inflamação é uma reação complexa e fundamentalmente protetora a uma 

injúria que pode ser causada por bactérias, traumatismo, substâncias químicas ou 
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qualquer outro fenômeno, e que visa livrar o organismo tanto da causa inicial quanto 

das consequências dessa injúria (KUMAR et al., 2010). 

 

2.3.1 Fase inflamatória 

Inicia-se imediatamente após a lesão com a liberação de substâncias 

vasoconstritoras principalmente tromboxana A2 e prostaglandina, pelas membranas 

celulares. Visando a hemostasia é iniciada a liberação de grânulos das plaquetas que 

atraem grande concentração de neutrófilos à ferida 24 horas após a lesão. Os 

neutrófilos produzem radicais livres que auxiliam na destruição bacteriana e são 

gradativamente substituídos por macrófagos após 48-96 horas;são as principais 

células antes dos fibroblastos migrarem e iniciarem a replicação (BROUGHTON; 

JANIS; ATTINGER, 2006). 

 

2.3.2 Fase proliferativa 

Constituída por quatro etapas fundamentais: epitelização, angiogênese, 

formação de tecido de granulação e deposição de colágeno. Tem início ao redor do 

4º dia após a lesão e se estende até o término da segunda semana. A epitelização 

ocorre precocemente na tentativa de restabelecer a camada protetora. A angiogênese 

é estimulada pela necrose tumoral alfa (TNF-α) e caracterizada de células endoteliais 

e formação de capilares. Os fibroblastos e as células endoteliais são as principais 

células da fase proliferativa. Os fibroblastos dos tecidos vizinhos migram para a ferida, 

porém precisam ser ativados para sair do seu estado de quiescência (BROUGHTON; 

JANIS; ATTINGER, 2006). Em seguida é liberado o TGF-β, que estimula os 

fibroblastos a produzirem colágeno tipo I, que ao se transformarem em miofibroblastos 

promovem a contração da ferida (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). Sob 

essas condições, o principal processo de cura ocorre por deposição de colágeno e 

outros elementos da matriz extracelular, promovendo a formação de um tecido 

conectivo vascularizado (KUMAR et al., 2010). 

 

2.3.3 Fase de maturação ou remodelamento 

Por fim, a remodelagem: nesta fase o tecido de granulação é gradualmente 

substituído por uma cicatriz, que é um tecido relativamente acelular e avascular. O 

equilíbrio entre síntese e degradação da matriz extracelular resulta no remodelamento 
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da trama de tecido conjuntivo – uma importante característica para o reparo tecidual 

(KITCHEN; BAZIN, 1998). 

Para Mendonça et al. (2006), o processo de cicatrização ocorre para restaurar 

a integridade anatômica e funcional do tecido, sendo dessa forma um processo 

complexo e que envolve diferentes tecidos. As células epiteliais desempenham um 

papel importante nos eventos de reparação, pois elas são responsáveis pela 

recuperação de áreas lesionadas e estimulação dos tecidos subjacentes, como os 

tecidos conjuntivo e endotelial, através da expressão de fatores de crescimento 

(BASSO et al., 2012). 

 

Figura 2 - Fases da cicatrização tecidual ao longo dos dias após o trauma. 

 

Fonte: http://phytoplenus.com/produtos 

 

As células epiteliais desempenham um papel importante nos eventos de 

reparação, pois são responsáveis pela recuperação de áreas lesionadas e 

estimulação dos tecidos subjacentes, como os tecidos conjuntivo e endotelial, através 

da expressão de fatores de crescimento (BASSO et al., 2012). 

Segundo Brougton, Janis e Attinger (2006) o processo cicatricial é comum a 

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

diretamente relacionado às condições do organismo, caracterizando-se pela 

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

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

tempo o colágeno inicial é reabsorvido e um colágeno mais espesso é produzido e 
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organizado ao longo das linhas de tensão. A cicatrização tem sucesso quando há 

equilíbrio entre a síntese da nova matriz e a lise da matriz antiga. 

O colágeno é a proteína mais abundante do tecido conectivo em fase de 

cicatrização. As várias diferenças na sua composição química determinam suas 

funções biológicas (ROBSON; STEED; FRANZ, 2001). 

Existem aproximadamente 29 tipos de colágeno, sendo diferenciados pela 

complexidade e pela considerável diversidade em sua estrutura e função. O colágeno 

do tipo I é o mais abundante (até 90%) e consequentemente o mais estudado. Pode 

ser encontrado nos ossos, tendões, pele, ligamentos, córnea, pulmão e tecido 

vascular e desempenha papel importante na cicatrização tecidual, através da 

formação do tecido cicatricial, e contribui para o aprisionamento, armazenamento e 

entrega de fatores de crescimento e citocinas (BALASUBRAMANIAN et al., 2013). 

As fibras de colágeno são os componentes estruturais mais abundantes do 

tecido conjuntivo. Apresentam como características a flexibilidade e uma grande força 

tênsil. Cada fibra de colágeno é formada por subunidades filamentosas finas, as 

fibrilas de colágeno, e estas por sua vez são compostas por um arranjo de moléculas 

de colágeno (ROSS; PAWLINA, 2012). 

 

2.4 PAPAÍNA 

 

Papaína é uma enzima proteolítica ou uma mistura de enzimas proteoliticas, 

constituida, principalmente, de papaína e quimiopapaína, preparada a partir do latex 

do mamão verde Carica papaya (Caricaceae) (GALINDO-ESTRELLA et al., 2009) 

A papaína demonstra ter diversas vantagens sobre os outros agentes tópicos 

empregados: fácil aplicação, aplicação única em cada dia de tratamento para a 

maioria dos pacientes, além da vantagem econômica, em virtude do seu baixo custo 

(PIEPER; CALIRI, 2003). 

Pode ser usada nas diversas fases de cicatrização, com diferentes 

concentrações de acordo com o tipo de tecido da ferida. Reduz o pH do leito da ferida 

(SILVA, 2003; FERREIRA et al., 2005), estimulando a produção de citocinas que 

promovem a reprodução celular e tornam o meio desfavorável ao crescimento de 

microrganismos patogênicos (LEITE, 2012). Apesar de ser mais conhecida por sua 

ação desbridante, a papaína possui ação antiinflamatória, atuando inclusive na 
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contração e junção de bordos de feridas de cicatrização por segunda intenção 

(MONETTA, 1987). 

A transformação ocorrida na produção de medicamentos com o 

desenvolvimento da indústria farmacêutica após a Segunda Guerra Mundial acarretou 

grandes mudanças sob o ponto de vista da estabilidade dos produtos farmacêuticos 

(EV, 2001). Para que a eficácia de um produto seja garantida até o momento de sua 

utilização, são necessários estudos de estabilidade (CARVALHO et al., 2005). 

A estabilidade refere-se à integridade química e física da forma farmacêutica 

em manter a proteção contra a contaminação microbiológica (USP XXIX, 2006). Os 

parâmetros de estabilidade de um medicamento podem ser influenciados pelas 

condições do ambiente de armazenamento. (DAGAR, 1990; USP XXIX, 2006). A 

temperatura é um dos principais fatores da instabilidade dos fármacos e produtos 

farmacêuticos, pois pode fornecer energia para acelerar as reações químicas de 

degradação. As proteínas são mais suscetíveis à instabilidade física e química, 

quando comparada aos fármacos tradicionais, devido à sua complexa estrutura 

molecular (JAENICKE, 1991). 

Há poucos estudos que controlam em quais condições a papaína em suas 

diversas formulações devem ser utilizada (PIEPER; CALIRI, 2003). 

Apesar de ser proposto o uso da papaína em diversas formulações, há poucos 

estudos que controlam as condições sob as quais esses produtos devem ser 

utilizados. (PIEPER; CALIRI, 2003). A forma em pó da papaína deve ser diluída em 

água bidestilada ou em soro fisiológico. A papaína nessa apresentação consiste em 

um pó amorfo, levemente higroscópico, branco ou branco acinzentado, solúvel em 

água, em solução que varia de incolor a amarela clara pouco opaca. A solução a 2% 

possui um pH de 4,8 a 6,2. Deve ser mantida livre da luz e umidade, em recipiente 

fechado e refrigerado (SOBENDE/SOBEST, 2010), com uso imediato para evitar a 

inativação das propriedades enzimáticas da papaína. Recomenda-se o uso de frascos 

plásticos, porcelana, vidro, opacos e pequenos (SALOMÉ, 2007). 

 

2.5 LASER 

 

O termo laser é o acrônimo de “Light Amplification by the Stimulated Emission 

of Radiation” (Luz Amplificada por Emissão de Radiação) (KOUTNÁ; JANISCH; 

VESELSKÁ, 2003). Os princípios envolvidos na geração desse tipo de luz iniciaram-
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se com Albert Einstein em 1917, mas foi em 1960 que Theodore Maiman construiu o 

primeiro aparelho de Laser (Laser de Rubi) nos Estados Unidos (WATSON, 2009). 

O aparelho de laser é formado por uma cavidade ressonante, ou cavidade 

óptica. Essa cavidade consiste em um tubo reto contendo um meio ativo, um par de 

espelhos (um totalmente e outro parcialmente refletor) dispostos paralelamente. 

A luz é uma radiação eletromagnética que pode ser classificada por meio de 

uma escala: o espectro eletromagnético. Essa escala divide os tipos de feixes de luz 

de acordo com o seu comprimento de onda (distância percorrida por uma porção de 

energia em uma oscilação completa da onda) medido em nanômetros (nm). 

Dependendo do comprimento de onda a luz pode ser ainda classificada como 

ultravioleta, luz visível ou infravermelha (AGNE, 2011). 

Conforme Figura 3, a radiação laser difere da luz comum por suas 

características exclusivas: monocromaticidade, coerência e colimação (HAWKINS, 

ABRAHAMSE, 2007). Monocromaticidade diz respeito ao fato de que a luz laser é 

composta de fótons, todos da mesma cor e com mesmo comprimento de onda (luz 

pura) (GENOVESE, 2000). Já a coerência refere-se ao deslocamento ordenado das 

ondas que oscilam uniformemente (mesma fase e mesma direção) (AGNE, 2004). 

Por fim, a colimação significa que a luz laser é unidirecional e paralela, de forma 

que a energia pode ser propagada durante distâncias muito longas (GENOVESE, 

2000). 

A penetração da luz laser nos tecidos não depende somente das propriedades 

anteriormente apresentadas, pois no momento em que o feixe de luz toca o tecido 

ocorre reflexão, refração e no interior do meio a absorção e dispersão, que dependem 

fundamentalmente de dois fatores: o comprimento de onda e a natureza absorvente 

(AGNE, 2004).  

Reflexão é quando uma porção do feixe de luz é refletida ao entrar em contato 

com o tecido. A intensidade da reflexão varia de acordo com o ângulo de incidência 

do feixe: quanto menor o ângulo formado entre o feixe e a superfície irradiada, maior 

será a reflexão, e esta será mínima quando o ângulo chegar a 90°. E refração ou 

transmissão é quando a trajetória do feixe sofre alteração dependendo da composição 

do tecido (BRONDON; STADLER; LANZAFAME, 2005). Absorção é a parcela do feixe 

que atravessa e interage com o tecido por meio de processos bioquímicos, bioelétricos 

ou por dissipação de energia por meio do calor (GENOVESE, 2000). 
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Figura 3 - Características físicas exclusivas da luz laser. (A) Monocromaticidade (B) Coerência 
(C) Colimação ou Paralelismo (D) Reflexão, refração e absorção. 

 
Fonte: Figura (A) http://www.scielo.br/img/revistas/dpress/v10n5/a15fig02.jpg; Figuras (B) (C) 

(D) http://www.nupen.com.br/Revista_port/fund_fisicos1.php; adaptado pela autora, 2017. 

 

De acordo com a potência de emissão, a radiação laser pode ser classificada 

em: potência elevada, média ou baixa (AGNE, 2004; GENOVESE, 2000).A Terapia 

Laser de Baixa Potência (TLBP) tem sido usada por mais de 20 anos na prática clínica 

como moduladora de vários processos biológicos (KHANDRA et al., 2005), sendo 

considerada como um recurso físico não invasivo, indicado para reduzir a dor, acelerar 

o processo cicatricial e atuar de forma importante nos processos inflamatórios 

(KREISLER et al., 2002). 

Os lasers de baixa potência (LBP) são aparelhos que emitem radiação de baixa 

potência (tipicamente menor que 500 mW), em dosagens consideradas baixas para 

produzir aquecimento nos tecidos irradiados (GENOVESE, 2000; WATSON, 2009). 

Em relação à interação entre o laser e os tecidos, a profundidade da penetração 

da luz será proporcional ao comprimento de onda do aparelho (Figura 4): quanto maior 

o comprimento de onda, maior a profundidade de penetração (GENOVESE, 2000). 

http://www.scielo.br/img/revistas/dpress/v10n5/a15fig02.jpg
http://www.nupen.com.br/Revista_port/fund_fisicos1.php
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Figura 4-  Interação do comprimento de onda da luz laser com sistema tegumentar. A profundidade 

da penetração da luz é proporcional ao comprimento de onda do aparelho. 

 

Fonte: https://www.brightenyourmood.com/media/2016/12/wavelenght-skin-1.jpg adaptado pela 
autora, 2017. 

 

A TLBP acelera reações bioquímicas, promove ativação de fibroblastos, síntese 

e organização das fibras colágenas, neovascularização, aumento da atividade de 

fagócitos e leucócitos, aumenta os níveis de ATP (Adenosina trifosfato) e os níveis 

intracelulares de cálcio e síntese de proteína. Assim, diversos tipos de LBP e com 

comprimento de onda variando de 524 a 904nm têm se mostrado eficazes no 

tratamento de feridas, no aumento da produção de colágeno, na melhora da 

diferenciação epitelial e no aumento da vascularização da derme em vários modelos 

animais (BRONDON; STADLER; LANZAFAME, 2005, LIRANI-GALVÃO; JORGETTI; 

SILVA, 2006, MOORE et al., 2005, OLIVEIRA et al., 2008). 

Dentre os principais efeitos observados na TLBP destacam-se: analgesia local, 

redução do edema, ação anti-inflamatória, aumento da circulação sanguínea local e 

melhora na cicatrização de feridas de lenta evolução. Os principais lasers dessa 

categoria são: HeNe (Hélio-Neônio) e Diodo laser (Arseneto de gálio – AsGa, Arseneto 

de gálio e alumínio – AsGaAl e AlGaInP - Arseneto Gálio Índio Fósforo) (GENOVESE, 

2000, HAWKINS; ABRAHAMSE, 2007). 

https://www.brightenyourmood.com/media/2016/12/wavelenght-skin-1.jpg
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A TLBP tem sido amplamente utilizada para estimular a capacidade de 

regeneração tecidual. Esse efeito tem sido atribuído ao aumento da proliferação e do 

metabolismo celular, e também na expressão de vários genes, como o fator de 

crescimento endotelial vascular, que está fortemente relacionado ao processo de 

reparação tecidual (BASSO et al., 2012). 

Os lasers utilizados na fisioterapia até o presente momento, em sua grande 

maioria são os HeNe e AsGa. Recentemente foram lançados no mercado nacional o 

laser AlGaInP e AsGaAl, que são semicondutores, que apresentam uma superioridade 

em relação aos efeitos bioestimulantes devido sua potência de 30 mW (GUIRRO; 

GUIRRO, 2002). 

Corrêa et al. (2003), utilizaram o laser HeNe (632.8nm) na forma contínua com 

dose de 3J/cm2 no fechamento de feridas; obtiveram  resultados satisfatórios na 

reparação dos tecidos acelerando o processo de cicatrização sem a utilização de 

medicamentos. 

Por meio de um estudo histológico, foi avaliado o efeito do laser de Ga-As 

(904nm) no processo de reparo de feridas cutâneas, provocadas, por intermédio de 

um “Punch” de 8mm de diâmetro, na região dorsal de ratos. Na análise comparativa 

dos eventos biológicos, após os períodos de observação de 3, 7 e 14 dias, entre as 

feridas do grupo experimental (tratadas com o raio laser) e as do grupo controle (não 

irradiadas), os pesquisadores observaram que as feridas do primeiro grupo exibiram 

uma cicatrização mais evoluída e diferenciada, caracterizada por uma elevada taxa 

de migração epitelial, acentuada proliferação vascular e fibroblástica, com formação 

de tecido conjuntivo bem desenvolvido e rico em fibras colágenas, e maior velocidade 

de evolução do quadro inflamatório agudo para o crônico. Os eventos biológicos 

observados foram mais evidentes nos períodos de três e sete dias, e nenhum sinal de 

efeito indesejável da aplicação do laser de baixa potência sobre a reparação das 

feridas foi detectado (GARCIA; OKAMOTO; KINA, 1996). 

Objetivando avaliar a interferência do laser de baixa potencia sobre as fibras 

colágenas e elásticas, tais pesquisadores realizaram ferimentos cutâneos 

padronizados no dorso de 72 ratos Wistar e, em seguida, aplicação pontual do raio 

laser do tipo Ga-As-Al com diferentes densidades de energia. Os animais foram 

sacrificados aos 5, 7 e 14 dias. Os resultados encontrados revelaram que, no grupo 

experimental, houve maior redução do edema e do infiltrado inflamatório e uma maior 

expressão de fibras colágenas e elásticas, embora sem significância estatística 
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(p>0,05). No tratamento com a fluência de 4 J/cm2, foram observados melhores 

resultados do que naquele em que foi utilizada a fluência de 8 J/cm2. Nesse 

experimento, concluiu-se que o laser de baixa potência contribuiu para uma maior 

expressão de fibras colágenas e elásticas durante o processo cicatricial (PUGLIESE 

et al., 2003). Corroboram com este resultado, os estudos de Byrnes et al. (2004) e 

Camelo (2007) que verificaram uma melhor resposta tecidual quando as feridas foram 

tratadas com laser de baixa potência, com densidade de 4J/ cm2. 

Lirani-Galvão, Jorgetti e Silva (2006) relatam que os mecanismos físicos 

também afetam a atividade elétrica do tecido, estimulando a angiogênese, a 

permeabilidade vascular, as células de granulação na fase aguda de uma lesão. 

Grande parte dos trabalhos encontrados na literatura pertinente revela que para 

o laser de baixa potência acelera o processo de reparo de feridas cirúrgicas, este deve 

ser aplicado diariamente, e não a cada dois dias, durante o período pós-operatório 

(LINS et al., 2011). 

 

2.6 TERMOGRAFIA 

 

A termografia de infravermelho (TIV) pode ser definida como uma técnica não 

invasiva de mapeamento térmico à partir da radiação infravermelha normalmente 

emitida pela superfície de um corpo (ROBERTO; SOUZA, 2014). Esta radiação pode 

ser capturada em um termograma que expressa o gradiente térmico em um padrão 

de cores (EDDY; VANHOOGMOED; SNYDES, 2001). 

De acordo com Giorleo e Meola (2002) a termografia é uma técnica não 

destrutiva, bidimensional, utilizada na medição do campo de temperatura da superfície 

de todos os tipos de materiais. Assim a câmera termográfica tem como função 

primordial identificar a energia térmica emitida através da superfície desse objeto, 

transformando-a em uma imagem visível ao olho humano e mostrando ao usuário 

informações sobre as temperaturas através de cores visíveis (ZIPROUDINA; MING; 

HÄNNINEN, 2006; SÜMBERA et al., 2007). 

A termografia surgiu mediante os estudos do médico grego Hipócrates no 

decorrer de suas observações com relação às variações de temperatura em diferentes 

partes do corpo humano, onde sentia o calor radiante com o dorso da sua mão e então 

confirmava esfregando a área com lama no corpo dos pacientes, observando o que 
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se procedia; concluindo que no local onde a lama secava por primeiro era mais quente, 

portanto, nessa região se processava a doença (BRIOSCHI et al., 2003). 

Em 1800 Willians Herschel e depois seu filho Jhon Herschel no ano de 1840 

realizaram as primeiras imagens utilizando o sistema infravermelho por meio da 

técnica evaporográfica, ou seja, a evaporação do álcool obtido de uma superfície 

pintada com carbono (HOLST, 2000). Com o auxilio de um prisma e três termômetros 

de mercúrio com os bulbos pintados de preto Herschel mediu a temperatura de vários 

componentes de cor da luz do sol refratados através do prisma e incididos em um 

anteparo. Notou um aumento da temperatura da cor violeta para a cor vermelha, 

entretanto observou também que o maior pico de temperatura ocorria na região 

escura, além do vermelho; concluindo assim que existia naquela região luz invisível 

aquecendo os termômetros (RICHARDS, 2001; SANTOS, 2006). 

O primeiro termograma foi elaborado por Czerny em 1929; e em 1940, no 

período da segunda guerra mundial foi empregado o Sistema de Visão Noturna em 

tanques alemães para a invasão da Russia. Em resposta os aliados elaboraram a 

FLIR – Foward Looking Infra Red (visão dianteira por infravermelho), para a 

localização dos inimigos. O emprego do sistema não se limitou à localização de tropas, 

abrangendo também o desenvolvimento de armamento (mísseis) com detectores de 

calor (VERATTI, 1992). 

Na medicina, seu início procedeu na área da oncologia, mediante observações 

em câncer de mama, visto que ocasionava a elevação da temperatura da pele, 

portanto, nada mais justo que dizer-se que foi a área pioneira no emprego deste 

equipamento, apresentando resultados bastante positivos (ROBERTO; SOUZA, 

2014). 

Segundo Roberto e Souza (2014) vários estudos científicos com relação a esta 

técnica vêm sendo desenvolvidos, mostrando cada vez mais interesse no uso clínico, 

tanto na medicina como também na medicina veterinária, sendo que as pesquisas na 

área são agora motivadas em função da alta tecnologia alcançadas pelas câmeras 

termográficas e seus softwares, que possibilitam a obtenção de dados com bastante 

precisão e praticidade.  

Esta radiação pode ser capturada em um termograma que expressa o gradiente 

térmico em um padrão de cores (EDDY; VANHOOGMOED; SNYDES, 2001). 

De acordo com Giorleo e Meola (2002) a termografia é uma técnica não 

destrutiva, bidimensional, utilizada na medição do campo de temperatura da superfície 
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de todos os tipos de materiais. Assim a câmera termográfica tem como função 

primordial identificar a energia térmica emitida através da superfície desse objeto, 

transformando-a em uma imagem visível ao olho humano e mostrando ao usuário 

informações sobre as temperaturas através de cores visíveis (ZIPROUDINA; MING; 

HÄNNINEN, 2006; SÜMBERA et al., 2007). 

Para Brioschi et al. (2003), a termografia cutânea por imagem infravermelha é 

o meio mais eficiente para o estudo da distribuição da temperatura cutânea 

atualmente. A termometria cutânea é um método diagnóstico que avalia a 

microcirculação da pele, refletindo a dinâmica microcirculatória da superfície cutânea 

dos pacientes em tempo real. 

Também tem sido usada em seres humanos e animais como método 

diagnóstico não invasivo para medir mudanças fisiológicas ou patológicas na 

temperatura da pele, resultantes da administração de fármacos, procedimentos 

cirúrgicos, alterações na vascularização, além de reação sistêmica (febre) e local 

(inflamatória) normalmente como resposta às condições da doença (EDDY; 

VANHOOGMOED; SNYDES, 2001). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar os efeitos da solução de papaína a 2% com terapia laser de baixa 

potência (TLBP) no processo cicatricial cutâneo de feridas de segunda intenção em 

ratos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Verificar macroscopicamente por meio de imagens fotográficas os diferentes 

aspectos da ferida na fase inflamatória, proliferativa e de maturação ou 

remodelamento.Analisar a eficácia do TLBP e da solução de papaina  a 2% 

concomitante ao tratamento convencional. 

• Analisar a eficácia dos métodos de tratamentos propostos por meio da 

termografia de infravermelho na cicatrização da  ferida. 
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 14 

RESUMO  15 

O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o tratamento  convencional de feridas 16 

(GTC) com  a Papaína em solução aquosa à 2% estabilizada com sorbitol à 70% (GPC) e 17 

a terapia laser de baixa potência  (TLBP) de AlGaInP com comprimento de onda de 18 

660nm, com densidade de energia (DE) de 3J/cm2 (GLC) coadjuvante ao tratamento 19 

convencional. Os tratamentos comparativos para a cicatrização iniciaram 24 horas após a 20 

cirurgia e as avaliações deste estudo ocorreram no 4º, 8º, 15º e 22º dias. Para a avaliação 21 

térmica foram captadas imagens por Termografia de Infra vermelho (TIV) e para a 22 

avaliação clínica foi usada câmera fotográfica. As feridas foram mensuradas utilizando 23 

paquímetro eletrônico digital e os dados analisados estatisticamente por meio do teste de 24 

Tukey. Não houve diferença estatística entre os tratamentos, porém foi evidenciada maior 25 

contração e epitelização do GPC (13,91%) quando comparado ao GTC (6,03%) e o GLC 26 

(8,13%) na fase inflamatória. Não foram detectadas diferenças estatísticas na temperatura 27 

das feridas no 4º e 8º dia, porém a média das temperaturas do grupo GLC no 4º dia 28 

apresentou queda de 1,4°C e o GPC de 0,7°C na temperatura cutânea em relação ao GTC, 29 

evidenciando a aceleração do processo inflamatório através do exame termográfico.  30 

Palavras-chave: Cicatrização de feridas. Fototerapia. Termografia. 31 

 32 
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ABSTRACT 33 

The objective of this study was to evaluate and compare conventional wound treatment 34 

(GTC) with papain in 2% aqueous solution stabilized with 70% sorbitol combined with 35 

conventional treatment (GPC) and Low Power Laser Therapy (TLBP) of AlGaInP with 36 

wavelength of 660nm, with energy density (DE) of 3J / cm2 (GLC) associated with 37 

conventional treatment. The comparative treatments for cicatrization started 24 hours 38 

after surgery and the evaluations of this study occurred on the 4th, 8th, 15th and 22nd 39 

days. For the thermal evaluation images were captured by Infra red thermography (TIV) 40 

and for the clinical evaluation a photographic camera was used. The wounds were 41 

measured using electronic digital caliper and the data analyzed statistically through the 42 

Tukey test. There was no statistically significant difference between the treatments, but 43 

showed a greater contraction and epithelization of GPC (13.91%) when compared to GTC 44 

(6.03%) and GLC (8.13%) in the inflammatory phase. No statistical differences were 45 

detected in the temperature of the wounds on the 4th and 8th day, but the average of the 46 

GLC group on the 4th day presented a drop of 1.4 ° C and the GPC of 0.7 ° C on the skin 47 

temperature in relation to the GTC, evidencing the acceleration of the inflammatory 48 

process through thermographic examination. 49 

 Keywords: Wound Healing. Phototherapy. Thermography.  50 

 51 

 52 

INTRODUÇÃO 53 

A cicatrização é uma sucessão de estados que gera um novo tecido para o reparo 54 

de uma lesão (Ferreira e D’ Assunpção, 2006). É um processo fisiológico que inicia-se 55 

com resposta inflamatória caracterizada pelo aumento de fluxo sanguíneo, aumento da 56 

permeabilidade capilar e migração de leucócitos para a região lesada. O aumento da 57 

permeabilidade capilar promove extravasamento de plasma e seus componentes com 58 

formação de exsudato inflamatório. Inicialmente, uma ferida é preenchida por coágulos, 59 

fibrinas e exsudato formando uma crosta que a isola do meio ambiente quase que 60 

imediatamente. Após o processo inflamatório inicia-se a fase proliferativa, que se 61 

desenvolve espontaneamente sem intervenções externas, mas quando tratada através de 62 

artifícios, tende a ocorrer de forma mais rápida e com melhores resultados funcionais e 63 

estéticos. O tecido de granulação ao se contrair, retrai as bordas da ferida para o centro 64 

da lesão, permitindo que a área a ser reepitelizada se torne menor (Lins et al., 2010)  65 
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A possibilidade de acelerar a cicatrização de lesões cutâneas mediante recursos 66 

químico-medicamentosos ou físicos tem sido objeto de investigação de inúmeros 67 

pesquisadores e a cada dia  diversas tecnologias para tratamento de feridas são lançadas 68 

no mercado (Feijó et al., 2008; Beheregaray et al., 2010). As lesões teciduais quando 69 

tratadas com terapias adjuvantes benéficas, tendem a evoluir com um processo de 70 

cicatrização mais eficiente e com melhores resultados funcionais e estéticos (Beheregaray 71 

et al., 2010). 72 

A papaína é um método cicatrizante. Trata-se de uma enzima proteolítica extraída 73 

dos frutos do mamão (Carica papaya), tem ação bacteriostática, bactericida e 74 

antiinflamatória; e é usada como  acelerador no processo de cicatrização promovendo  75 

crescimento tecidual uniforme através do alinhamento das fibras de colágeno (Batistuzzo 76 

et al., 2002). Atua na contração e junção dos bordos de feridas por segunda intenção, 77 

podendo ser usada nas diversas fases de cicatrização com diferentes concentrações de 78 

acordo com o tipo de tecido. Reduz o pH do leito da ferida estimulando a produção de 79 

citocinas, promovendo a reprodução celular e tornando o meio desfavorável ao 80 

crescimento de microrganismos patogênicos (Leite et al., 2012). Atualmente preconiza-81 

se para tecido de granulação a concentração de 2% de papaína (Sobende/Sobest, 2010). 82 

A solução a 2% possui um pH de 4,8 a 6,2. Deve ser mantida livre da luz e da umidade, 83 

em recipiente fechado e refrigerado, com uso imediato para evitar a inativação das 84 

propriedades enzimáticas (Salomé, 2007).  85 

A utilização do laser para o tratamento de feridas cutâneas tem sido objeto de 86 

estudo por promover a redução do período de cicatrização e as sequelas ocasionadas pela 87 

lesão (Beheregaray et al., 2010). Trata-se o laser de uma luz especial, de uma só cor a 88 

qual é possível dirigir e ajustar sua potência com precisão. Não se trata de um sistema de 89 

criar energia, mas sim de um sistema que transforma a energia externa (elétrica, ótica e 90 

química) em energia luminosa (Agne, 2011). A luz laser é emitida de modo organizado e 91 

não em um padrão aleatório como uma lâmpada. Os benefícios do laser de baixa potência 92 

(LBP) são a aceleração da síntese de colágeno, controle dos micro-organismos, redução 93 

da dor e da inflamação e aumento da vascularização tecidual (Beheregaray et al., 2010). 94 

Diversos estudos têm sido realizados para compreender o processo de cicatrização 95 

de feridas, objetivando esclarecer os diferentes aspectos do tecido cutâneo, porém  96 

comparando  a papaína com  a terapia laser de baixa potência (TLBP) no processo de 97 
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reparação tecidual não foi encontrado nenhum estudo na literatura, portanto o objetivo 98 

deste trabalho foi avaliar e comparar estes métodos. 99 

 100 

MATERIAL E MÉTODOS 101 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética no Uso de animais da 102 

Universidade de Cuiabá (CEUA-UNIC) e aprovado sob o protocolo nº 011/2015. Foram 103 

utilizados trinta e seis ratos Wistar (Rattus norvegicus), machos, com idade entre doze e 104 

quinze semanas e peso variando de 240 a 390 gramas, do Biotério da Universidade de 105 

Cuiabá – UNIC, distribuídos aleatoriamente em três grupos: Grupo Tratamento 106 

Convencional - GTC (n=12), Grupo Papaina/Tratamento Convencional - GPC (n=12) e 107 

Grupo Laser/Tratamento Convencional - GLC (n=12). Os animais foram acomodados em 108 

caixas  de polipropileno individuais, sendo fornecidas água e ração à vontade. A 109 

temperatura do biotério foi mantida a 21°C, com umidade relativa do ar em 66%, medida 110 

por um higrômetro de parede de termômetros de bulbo seco e úmido com escala central 111 

para leitura de umidade relativa do ar da marca Incoterm, Modelo HLD 5203.  112 

Todos os animais foram submetidos à intervenção cirúrgica no mesmo dia. O 113 

protocolo anestésico utilizado consistiu em bloqueio anestésico local com 0,1ml de 114 

lidocaína e anestesia dissociativa com xilazina (10 mg/kg) associada na mesma seringa 115 

com cetamina (50 mg/kg), por via intraperitoneal.  116 

Após a anestesia foi realizada tricotomia na região dorsal, entre as escápulas, e 117 

posteriormente a assepsia com digliconato de clorexedina 0,5% (solução alcoólica-118 

Riohdex 0,5%). O bloqueio local foi feito e posteriormente realizada a secção do 119 

fragmento da epiderme e derme, expondo mas preservando a fáscia muscular dorsal na 120 

profundidade. Utilizou-se para o procedimento cirúrgico Punch de 6 mm de diâmetro. 121 

Após a cirurgia, fez-se curativo com uma gota de PVPI tópico (iodopolividona a 10%) e 122 

analgesia com dipirona na dose de 300mg/kg por via subcutânea e frequência a cada 8 123 

horas durante 4 dias. Após 24 horas do procedimento cirúrgico, ocorreu óbito de um 124 

animal pertencente ao Grupo Tratamento Convencional, ficando o mesmo com n=11. 125 

Os tratamentos comparativos para a cicatrização das feridas de segunda intenção 126 

iniciaram 24 horas após a cirurgia. Os animais receberam tratamento diariamente por 21 127 

dias consecutivos no período vespertino. O Grupo GTC recebeu somente o tratamento 128 

com iodopolvidona, o grupo GPC foi tratado com iodopolvidona e papaína em solução a 129 

2% e o grupo GLC com iodopolvidona e TLBP.  130 
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O Grupo GPC   recebeu tratamento  com solução aquosa a base de papaína a 2%, 131 

com dosagem de duas gotas administrada uma vez ao dia. Foi utilizado o sorbitol à 70% 132 

como estabilizante desta solução que foi manipulada por uma farmácia magistral  com 133 

prazo de validade de quatro meses. Não existe no mercado industrial  a papaína a 2% em 134 

solução.  135 

Esta solução foi acondicionada em vidro com capacidade para 50 ml,  cor âmbar 136 

com conta-gota na dosagem de 0,125ml por gota.  137 

O Grupo GLC recebeu aplicações de laser (Endophoton -  KLD®  - Biosistema 138 

Equipamentos Eletrônicos LTDA, modelo LLTO 0107), microcontrolado de baixa 139 

potência, com diodo  contínuo de Alumínio Gálio Índio Fósforo (AlGaInP) com  radiação 140 

de comprimento de onda de 660nm e potência de saída de 35 mW. A técnica  utilizada 141 

foi a de aplicação pontual, onde a distância da ponteira da caneta com a área lesionada foi 142 

de 3 mm, com feixe laser atingindo perpendicularmente  o leito da ferida e 4 pontos 143 

demarcados à 6 mm distante do centro da ferida. A dosagem diária foi de 3J/cm2 por 5 144 

segundos em cada uma das três aplicações, em um total  de 45J/cm2 por 75 segundos, 145 

respeitando 24 horas entre as aplicações. Foi utilizada na ponta da caneta uma película de  146 

plástico transparente de Polyvinyl chloride (PVC), evitando contaminação. Os 147 

pesquisadores utilizaram óculos de proteção ao raio laser, além de equipamento de 148 

proteção individual (EPI) durante as aplicações diárias.  149 

Todos os ratos foram tratados e avaliados individualmente, posicionados dentro 150 

de uma garrafa plástica de 500 ml com um recorte de 6 centímetros de diâmetro na região 151 

da ferida. Nenhum método de tratamento recebeu curativo de cobertura.  152 

Na fig. 1 observa-se o procedimento cirúrgico, o leito da ferida após a cirurgia, os 153 

tratamentos de TLBI e papaína associados ao curativo tradicional. 154 

 155 



38 

 

Figura 1. Procedimento cirúrgico, contenção do rato e tratamentos. 156 

 157 
(A) Cirurgia com Punch de 6 mm, (B) Ferida pós cirurgia, (C) 158 

Contenção física do rato para aplicação da TLBI, (D) Contenção 159 

física do rato para aplicação da solução da papaína a 2%. 160 

 161 

Os procedimentos para avaliação deste estudo ocorreram no 4º, 8º, 15º e 22º dias 162 

de tratamento. Os animais permaneceram em ambiente com temperatura de 22°C, de 8 a 163 

10 minutos, para estabilizar a temperatura do corpo com o clima da sala cirúrgica para a 164 

realização da avaliação termográfica. As imagens foram captadas por um sensor 165 

infravermelho (marca: FLIR-modelo: i7, resolução de 240X240 pixels). O termógrafo 166 

esteve posicionado horizontalmente a 90°; a uma distância de 19 centímetros, e 167 

verticalmente ajustado à linha mediana do dorso na região escapular, local da ferida. Foi 168 

considerado emissividade de 0,95; valor estimado para tecidos biológicos (Tattersall e 169 

Milsom, 2003; Tattersall et al., 2004; Scott et al., 2008) 170 

Após a aferição da temperatura os animais foram eutanasiados seguindo o 171 

protocolo: cloridrato de lidocaina 0,1ml, cetamina (50mg/kg) e xilazina (20mg/kg) na 172 

mesma seringa inicialmente e em seguida com tiopental sódico (100mg/kg) por via  173 

intraperitoneal.  174 

Foram captadas imagens fotográficas (câmera modelo DSC-HX1, marca SONY, 175 

com resolução de 3456X2592 pixels) sobre um tripé fixo de vídeo/foto (VPT-30 marca 176 

TRON) posicionada a 90° numa distância de 19 centímetros da bancada ao foco da 177 

câmera. As imagens das feridas foram mensuradas em milímetros utilizando paquímetro 178 

eletrônico digital série 727, marca Starrett. 179 
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Os dados foram analisados estatisticamente utilizando o teste de Tukey, 180 

considerando um nível de significância de 5%. 181 

 182 

RESULTADOS 183 

A tab. 1 apresenta os valores das mensurações em milímetros quadrados das 184 

feridas no quarto e oitavo dia dos diferentes tratamentos nos grupos estudados. 185 

 186 

Tabela 1. Médias das mensurações em milímetros quadrados das feridas no 4º e 8º dia nos diferentes 187 

tratamentos: 188 

4º dia 8º dia 
 

Grupos Médias M  Grupos Médias M 

1 GTC 169,18 a 1 GTC 28,04 a 

2 GPC 122,71 a 2 GPC 8,82 a 

3 GLC 139,26 a 3 GLC 17,12 a 

Letras minúsculas iguais na coluna, demostram que não existe diferença estatística (p <0,05). 189 

 190 

Em relação à mensuração do tamanho das feridas não houve diferença estatística 191 

entre os tratamentos, porém evidenciou-se maior contração e epitelização do GPC 192 

(13,91%) quando comparado ao GTC (6,03%) e o GLC (8,13%) na fase inflamatória 193 

conforme aspectos clínicos da ferida (fig. 2). 194 

 195 

Figura  2. Aspectos clínicos da ferida no 4º e 8º dia de tratamento. 196 

 197 
 (A) Grupo Tratamento Convencional – GTC. (B) Grupo 198 

Papaina/Tratamento Convencional - GPC. (C) Grupo 199 

Laser/Tratamento Convencional – GLC. 200 

 201 
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Na análise clínica macroscópica das feridas foi avaliada a presença de crosta, 202 

secreção, hiperemia e reparação tecidual. No 4º dia após o início dos tratamentos, o leito 203 

das feridas tratadas somente com tratamento convencional apresentou crosta hemato 204 

fibrinosa, sem umidade, impedindo a reparação tecidual nos bordos. As feridas tratadas 205 

com papaína e tratamento convencional apresentaram leito úmido com ausência de crosta, 206 

hiperemia e reparação tecidual intensa nos bordos; já as feridas tratadas com TLBI e 207 

tratamento convencional apresentaram leito úmido, pouca secreção e reparação tecidual 208 

uniforme nos bordos. 209 

No 8º dia as feridas tratadas somente com GTC exibiam formação de crosta, com 210 

bordas ligeiramente elevadas, já as feridas do GPC e GLC apresentavam consonância na 211 

finalização do reparo tecidual. 212 

Só foi possível a análise macroscópica nestas duas coletas, pois as feridas 213 

cicatrizaram precocemente, impedindo demais análises. 214 

A tab. 2 apresenta as médias das temperaturas no 4º e 8º dia de tratamento no 215 

exame termográfico nos grupos estudados. 216 

 217 

Tabela 2. Médias termográficas em grau Celsius (°C) das feridas no 4º e 8º dia de tratamento nos 218 

diferentes tratamentos de cicatrização: 219 

4º dia  8º dia 
 

Grupos Médias M   Grupos Médias M 

1 GTC 37,2 a  1 GTC 36,96667 a 

2 GPC 36,53333 a  2 GPC 36,96667 a 

3 GLC 35,83333 a  3 GLC 36,03333 a 

Letras minúsculas iguais na coluna, demostram que não existe diferença estatística (p <0,05). 220 

 221 

Não foram detectadas diferenças estatísticas significativas na temperatura das 222 

feridas no 4º e 8º dia, porém a média das temperaturas do grupo GLC no 4º dia apresentou 223 

queda de 1,4°C e o GPC de 0,7°C na temperatura cutânea em relação ao GTC, 224 

evidenciando a aceleração do processo inflamatório através do exame termográfico. 225 

 226 

DISCUSSÃO 227 

Este estudo comparou os métodos de tratamento de cicatrização cutânea: 228 

tratamento convencional, papaína e TLBP associada ao tratamento convencional em 229 

feridas de segunda intenção em ratos. 230 

De acordo com estudo realizado por Silva e Rogenski (2010)  acerca do uso da 231 

papaína; não havia consenso quanto às indicações, tempo de duração da papaína após 232 
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diluição e armazenamento entre 95% dos enfermeiros que atuavam no tratamento de 233 

feridas em um Hospital, demonstrando a importância e a necessidade de trabalhos que 234 

divulguem evidências consistentes do seu uso. 235 

Há vários anos a papaína tem sido comercializada na forma de líquido, gel ou pó 236 

industrializado para facilitar o uso (Rogenski et al., 1995). Em uma revisão sistemática 237 

de Leite et al. (2012), cerca de 60% dos estudos utilizaram a forma em pó da papaína, 238 

diluída em água bidestilada ou em soro fisiológico e utilizada imediatamente após sua 239 

diluição, por se tratar de uma enzima que perde facilmente sua estabilidade. Quanto aos 240 

níveis de evidências científicas e graus de recomendação, de acordo com a Escala de 241 

Oxford, dos 17 estudos avaliados, 6% foram classificados como de boa qualidade, tendo 242 

obtido nível 1B, com grau de recomendação A, 88% apresentaram baixa qualidade, com 243 

nível de evidência 3 e grau de recomendação C, e 6% foram realizados com especialistas, 244 

tendo nível de evidência 5 – D, notando-se preocupação dos autores quanto ao 245 

desenvolvimento da pesquisa, falta de grupo controle, cegamento e randomização que 246 

tornam os estudos de baixa qualidade segundo a escala internacional de avaliação. 247 

Coutinho (2004) refere dificuldade no uso da papaína diluída, tais como: necessidade de 248 

treinamento da equipe quanto à manipulação do produto; dificuldade em calcular as 249 

concentrações de soluto e solvente para preparo da solução. Frente a estas preocupações 250 

este estudo foi delineado com grupo tratamento convencional; tratamento já existente e 251 

respaldado quanto a eficácia da TLBP e papaína, sendo a papaína manipulada na forma 252 

farmacêutica de solução aquosa na concentração de 2% estabilizada com sorbitol a 70%, 253 

usando o conta-gotas para dosificar a quantidade do produto no tratamento. 254 

A atividade enzimática da papaína pode estar relacionada com a temperatura e o 255 

tempo de estocagem das soluções, com o uso ou não de adjuvantes farmacotécnicos que 256 

pode interferir na estabilidade do princípio ativo (Miura, 2012). Neste estudo, a papaína 257 

manipulada em farmácia magistral, usando o Sorbitol 70% como adjuvante tende a 258 

estabilizar a proteína, porém o mecanismo pelo qual o adjuvante individual traz sobre a 259 

estabilidade pode ser diferente dependendo da natureza e concentração do adjuvante 260 

usado.  261 

Borella et al. (2016), observaram que a papaína em solução a 2%, preparadas sem 262 

adjuvantes exibiram maior atividade enzimática quando comparadas com adjuvantes 263 

como o Propilenoglicol 15%; no entanto as soluções sem adjuvantes tiveram decaimento 264 
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da atividade enzimática entre 48 e 72 horas, e as com adjuvantes decresceu entre a 265 

primeira e segunda semana. Esse decaimento rápido que sofreram as soluções sem 266 

adjuvantes parece estar de acordo com dados da literatura que citam a queda de 60 % da 267 

atividade enzimática para soluções aquosas de papaína 2 % m/v, com armazenagem a 268 

5ºC, após 2 dias do preparo. Corroborando com os achados de Borella et al. (2016), o 269 

estudo de Sathish et al. (2007)  verificou os efeitos relevantes de vários adjuvantes na 270 

efetividade da estabilidade da papaína como o sorbitol, a sacarose, a xilose e o glicerol. 271 

No presente estudo não foi realizado análise enzimática, porém os achados sugerem a 272 

efetividade da papaína com adjuvante (sorbitol 70%) na fase inflamatória, pois 273 

evidenciou maior contração e epitelização do grupo tratado com papaína quando 274 

comparado aos demais grupos tratados.  275 

Dentre as intervenções não farmacológicas para resoluções de processos 276 

inflamatórios, o LBP surgiu como uma alternativa promissora (Chagas-Júnior, 2013). 277 

Este estudo não apresentou significância estatística no 4º e no 8º dia de tratamento com 278 

TLBP. De acordo com Damante (2003) que estudou clinicamente os efeitos do LBP na 279 

cicatrização em 13 pacientes utilizando o laser de AsGaAl com comprimento de onda de 280 

670nm e densidade de energia de 4J/cm2, os resultados não mostraram diferença 281 

estatisticamente significativa entre os grupos, concluindo que o laser não influenciou no 282 

processo de reparo após cirurgias de gengivoplastias. Sua avaliação clínica foi feita por 283 

cinco examinadores por meio de fotos dos períodos de 7, 14, 21 e 60 dias. Em 284 

contrapartida, um estudo realizado por Camelo (2007), mostrou melhor resposta tecidual 285 

nas áreas tratadas com LBP, quando comparadas com aquelas não tratadas. 286 

Este estudo evidencia clinicamente que o LBP com comprimento de onda de 287 

660nm, foi mais eficaz na contração da ferida na fase inflamatória. Chagas-Júnior (2013) 288 

e Meirelles et al. (2008), também verificaram em seus estudos a eficácia do LBP na fase 289 

inicial da lesão utilizando o LBP com o mesmo comprimento de onda. Corroborando com 290 

os resultados dos experimentos de Garcia et al. (1996), onde sugere que os estágios mais 291 

precoces do processo de reparo tecidual, são também os mais sensíveis a Laserterapia. 292 

Segundo Walsh (1997) para o LBP acelerar o processo de reparo de feridas 293 

cirúrgicas este deve ser aplicado diariamente e não a cada dois dias, durante o período 294 

pós-operatório. Este estudo realizou as aplicações de LBP diariamente, porém não 295 

apresentou significância em relação aos demais tratamentos. Foi evidente entre os estudos 296 
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a discordância entre a periodicidade das aplicações efetuadas em feridas intencionais. 297 

Alguns autores utilizaram aplicação diária, outros em dias alternados, ou somente no 298 

primeiro dia após a lesão. Marcon e André (2005), concluíram que a laserterapia através 299 

de diodo AlGaIP (a 3, 6 ou 9J/cm2 diariamente) provocou ausência de sinais de infecção 300 

ou inflamação acentuada, o que segundo os autores, determinou a aceleração do processo 301 

cicatricial das feridas irradiadas em comparação ao grupo controle.  302 

De acordo com Lins et al. (2010), pode-se inferir que as divergências de resultados 303 

ocorrem notadamente em virtude da existência de diferentes tipos de laseres com 304 

diferentes comprimentos de onda, densidade de energia, frequência, potência e tempo de 305 

exposição, bem como, em consequência das falhas metodológicas e dos mais variados 306 

tipos de células e animais testados.  Não há concordância na literatura em relação aos 307 

protocolos de utilização da terapia a laser, entretanto alguns autores sugerem que os 308 

valores de DE utilizados para cicatrização de feridas devem variar de 3 a 6 J/cm2 (Low e 309 

Reed, 2001). De acordo com Guirro e Guirro (2002), esta faixa de DE (3 a 6 J/cm2) 310 

contribui na ação regenerativa do tecido, tornando o processo de cicatrização mais rápido. 311 

Corazza (2005) observou que animais irradiados com laser na DE de 5J/cm2 312 

apresentavam redução das células inflamatórias nos primeiros 3 dias, configurando 313 

modulação do processo inflamatório, assim como este estudo. 314 

Dada à complexidade do assunto, a aplicação desta técnica merece estudos 315 

adicionais bem controlados, a fim de melhor conhecer o comportamento do processo de 316 

reparo das feridas frente à radiação emitida pelo LBP (Carrinho et al., 2013). 317 

Quando utilizada em tecidos e células, a terapia a laser não é baseada em 318 

aquecimento, assim a energia dos fótons absorvidos não é transformada em calor, mas 319 

em efeitos fotoquímicos, fotofísicos e fotobiológicos. (Lins et al. 2010). Segundo Guirro 320 

e Guirro (2002), os efeitos biológicos do LBP ocorrem devido aos efeitos diretos da 321 

radiação e não como resultado do aquecimento.  No presente estudo não foram detectadas 322 

diferenças estatísticas na temperatura das feridas, porém a média das temperaturas do 323 

GLC no 4º dia apresentou queda considerável em relação ao GPC e GTC, resultando na 324 

aceleração do processo inflamatório e segundo Simon et al. (2006) o calor é um dos sinais 325 

cardiais da inflamação. Com a utilização do exame termográfico foi possível observar os 326 

indícios do processo inflamatório e constatar que não houve influência do LBP na 327 

temperatura das feridas. 328 
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Neste estudo só foi possível a análise macroscópica nas fases inflamatória e 329 

proliferativa, pois as feridas cicatrizaram precocemente impedindo demais análises. 330 

Portanto, há necessidade de serem desenvolvidos novos estudos utilizando esta 331 

metodologia de tratamento, porém com Punch de 10 mm ou mais, para que se possa 332 

avaliar clinicamente o processo de cicatrização de feridas em ratos durante as três fases 333 

de cicatrização. 334 

 335 

CONCLUSÃO  336 

Apesar de não apresentar significância estatística, foi evidente neste estudo que a 337 

solução aquosa de papaína a 2% com o estabilizante sorbitol a 70% associada ao curativo 338 

tradicional foi mais eficaz na análise clínica de contração das feridas. 339 

  A TLBP associada ao tratamento convencional foi eficaz na aceleração do 340 

processo inflamatório nos estágios mais precoces do processo de reparo tecidual, 341 

observada pela queda considerável da temperatura realizada pelo exame termográfico. 342 
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on-line, no endereço eletrônico 

<http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo>. 

Não serão fornecidas separatas. Os artigos encontram-se 

disponíveis no endereço www.scielo.br/abmvz. 

 

 Orientações Gerais 434 

 

• Toda a tramitação dos artigos é feita exclusivamente pelo 

Sistema de publicação online do Scielo – ScholarOne, no 

endereço http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-

scielo sendo necessário o cadastramento no mesmo. 

• Leia "PASSO A PASSO – SISTEMA DE SUBMISSÃO DE 

ARTIGOS POR INTERMÉDIO DO SCHOLARONE" 

• Toda a comunicação entre os diversos autores do processo de 

avaliação e de publicação (autores, revisores e editores) será 

feita apenas de forma eletrônica pelo Sistema, sendo que o 

•  

http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/www.scielo.br/abmvz
http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/pt_passo-a-passo-scholarone.pdf
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/pt_passo-a-passo-scholarone.pdf
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autor responsável pelo artigo será informado 

automaticamente por e-mail sobre qualquer mudança de 

status do mesmo. 

• Fotografias, desenhos e gravuras devem ser inseridos no texto 

e quando solicitados pela equipe de editoração também 

devem ser enviados, em separado, em arquivo com extensão 

JPG, em alta qualidade (mínimo 300dpi), zipado, inserido em 

“Figure or Image” (Step 6). 

• É de exclusiva responsabilidade de quem submete o artigo 

certificar-se de que cada um dos autores tenha conhecimento 

e concorde com a inclusão de seu nome no texto submetido. 

• O ABMVZ comunicará a cada um dos inscritos, por meio de 

correspondência eletrônica, a participação no artigo. Caso um 

dos produtores do texto não concorde em participar como 

autor, o artigo será considerado como desistência de um dos 

autores e sua tramitação encerrada. 

 Comitê de Ética 435 

 

É indispensável anexar cópia, em arquivo PDF, do 

Certificado de Aprovação do Projeto da pesquisa que 

originou o artigo, expedido pelo CEUA (Comitê de Ética no 

Uso de Animais) de sua Instituição, em atendimento à Lei 

11794/2008. O documento deve ser anexado em “Ethics 

Conmitee” (Step 6). Esclarecemos que o número do 

Certificado de Aprovação do Projeto deve ser mencionado no 

campo Material e Métodos. 

 

 Tipos de artigos aceitos para publicação 436 

 

Artigo científico 

É o relato completo de um trabalho experimental. Baseia-se 

na premissa de que os resultados são posteriores ao 

planejamento da pesquisa. 
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Seções do texto: Título (português e inglês), Autores e 

Afiliação (somente na "Title Page" – Step 6), Resumo, 

Abstract, Introdução, Material e Métodos, Resultados, 

Discussão (ou Resultados e Discussão), Conclusões, 

Agradecimentos (quando houver) e Referências. 

O número de páginas não deve exceder a 15, incluindo 

tabelas, figuras e Referências. 

O número de Referências não deve exceder a 30. 

Relato de caso 

Contempla principalmente as áreas médicas em que o 

resultado é anterior ao interesse de sua divulgação ou a 

ocorrência dos resultados não é planejada. 

Seções do texto: Título (português e inglês), Autores e 

Afiliação (somente na "Title Page" - Step 6), Resumo, 

Abstract, Introdução, Casuística, Discussão e Conclusões 

(quando pertinentes), Agradecimentos (quando houver) e 

Referências. 

O número de páginas não deve exceder a dez, incluindo 

tabelas e figuras. 

O número de Referências não deve exceder a 12. 

Comunicação 

É o relato sucinto de resultados parciais de um trabalho 

experimental digno de publicação, embora insuficiente ou 

inconsistente para constituir um artigo científico. 

Seções do texto:Título (português e inglês), Autores e 

Afiliação (somente na "Title Page" - Step 6). Deve ser 

compacto, sem distinção das seções do texto especificadas 

para "Artigo científico", embora seguindo àquela ordem. 

Quando a Comunicação for redigida em português deve 

conter um "Abstract" e quando redigida em inglês deve conter 

um "Resumo". 
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O número de páginas não deve exceder a oito, incluindo 

tabelas e figuras. 

O número de Referências não deve exceder a 12. 

 Preparação dos textos para publicação 437 

 
Os artigos devem ser redigidos em português ou inglês, na 

forma impessoal. 
 

 Formatação do texto 438 

 

• O texto NÃO deve conter subitens em nenhuma das seções 

do artigo, deve ser apresentado em arquivo Microsoft Word 

e anexado como “Main Document” (Step 6), no formato A4, 

com margem de 3cm (superior, inferior, direita e esquerda), 

na fonte Times New Roman, no tamanho 12 e  no 

espaçamento de entrelinhas 1,5, em todas as páginas e seções 

do artigo (do título às referências), com linhas numeradas. 

• Não usar rodapé. Referências a empresas e produtos, por 

exemplo, devem vir, obrigatoriamente, entre parêntesis no 

corpo do texto na seguinte ordem: nome do produto, 

substância, empresa e país. 

•  

 Seções de um artigo 439 

 

Título: Em português e em inglês. Deve contemplar a 

essência do artigo e não ultrapassar 50 palavras. 

Autores e Filiação: Os nomes dos autores são colocados 

abaixo do título, com identificação da instituição a qual 

pertencem. O autor e o seu e-mail para correspondência 

devem ser indicados com asterisco somente no “Title Page” 

(Step 6), em arquivo Word. 

Resumo e Abstract: Deve ser o mesmo apresentado no 

cadastro contendo até 200 palavras em um só parágrafo. Não 

repetir o título e não acrescentar revisão de literatura. Incluir 

os principais resultados numéricos, citando-os sem explicá-
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los, quando for o caso. Cada frase deve conter uma 

informação completa. 

Palavras-chave e Keywords: No máximo cinco e no 

mínimo duas*. 

* na submissão usar somente o Keyword (Step 2) e no corpo 

do artigo constar tanto keyword (inglês) quanto palavra-

chave (português), independente do idioma em que o artigo 

for submetido. 

Introdução: Explanação concisa na qual os problemas serão 

estabelecidos, bem como a pertinência, a relevância e os 

objetivos do trabalho. Deve conter poucas referências, o 

suficiente para balizá-la. 

Material e Métodos: Citar o desenho experimental, o 

material envolvido, a descrição dos métodos usados ou 

referenciar corretamente os métodos já publicados. Nos 

trabalhos que envolvam animais e/ou organismos 

geneticamente modificados deverão constar 

obrigatoriamente o número do Certificado de Aprovação 

do CEUA. (verificar o Item Comitê de Ética). 

Resultados: Apresentar clara e objetivamente os resultados 

encontrados. 

Tabela. Conjunto de dados alfanuméricos ordenados em 

linhas e colunas. Usar linhas horizontais na separação dos 

cabeçalhos e no final da tabela. O título da tabela recebe 

inicialmente a palavra Tabela, seguida pelo número de ordem 

em algarismo arábico e ponto (ex.: Tabela 1.). No texto, a 

tabela deve ser referida como Tab seguida de ponto e do 

número de ordem (ex.: Tab. 1), mesmo quando referir-se a 

várias tabelas (ex.: Tab. 1, 2 e 3). Pode ser apresentada em 

espaçamento simples e fonte de tamanho menor que 12 (o 

menor tamanho aceito é oito). A legenda da Tabela deve 

conter apenas o indispensável para o seu entendimento. As 
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tabelas devem ser obrigatoriamente inseridas no corpo do 

texto de preferência após a sua primeira citação. 

Figura. Compreende qualquer ilustração que apresente linhas 

e pontos: desenho, fotografia, gráfico, fluxograma, esquema 

etc. A legenda recebe inicialmente a palavra Figura, seguida 

do número de ordem em algarismo arábico e ponto (ex.: 

Figura 1.) e é citada no texto como Fig seguida de ponto e do 

número de ordem (ex.: Fig.1), mesmo se citar mais de uma 

figura (ex.: Fig. 1, 2 e 3). Além de inseridas no corpo do texto, 

fotografias e desenhos devem também ser enviados no 

formato JPG com alta qualidade, em um arquivo zipado, 

anexado no campo próprio de submissão, na tela de registro 

do artigo. As figuras devem ser obrigatoriamente inseridas no 

corpo do texto de preferência após a sua primeira citação. 

Nota: Toda tabela e/ou figura que já tenha sido publicada 

deve conter, abaixo da legenda, informação sobre a fonte 

(autor, autorização de uso, data) e a correspondente referência 

deve figurar nas Referências. 

Discussão: Discutir somente os resultados obtidos no 

trabalho. (Obs.: As seções Resultados e Discussão poderão 

ser apresentadas em conjunto a juízo do autor, sem prejudicar 

qualquer uma das partes). 

Conclusões: As conclusões devem apoiar-se nos resultados 

da pesquisa executada e serem apresentadas de forma 

objetiva, SEM revisão de literatura, discussão, repetição de 

resultados e especulações. 

Agradecimentos: Não obrigatório. Devem ser concisamente 

expressados. 

Referências: As referências devem ser relacionadas em 

ordem alfabética, dando-se preferência a artigos publicados 

em revistas nacionais e internacionais, indexadas. Livros e 

teses devem ser referenciados o mínimo possível, portanto, 
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somente quando indispensáveis. São adotadas as normas 

gerais da ABNT, adaptadas para o ABMVZ, conforme 

exemplos: 

Como referenciar: 

1. Citações no texto 

A indicação da fonte entre parênteses sucede à citação para 

evitar interrupção na sequência do texto, conforme exemplos: 

• autoria única: (Silva, 1971) ou Silva (1971); (Anuário..., 

1987/88) ou Anuário... (1987/88); 

• dois autores: (Lopes e Moreno, 1974) ou Lopes e Moreno 

(1974); 

• mais de dois autores: (Ferguson et al., 1979) ou Ferguson et 

al. (1979); 

• mais de um artigo citado: Dunne (1967); Silva (1971); 

Ferguson et al. (1979) ou (Dunne, 1967; Silva, 1971; 

Ferguson et al., 1979), sempre em ordem cronológica 

ascendente e alfabética de autores para artigos do mesmo ano. 

Citação de citação. Todo esforço deve ser empreendido para 

se consultar o documento original. Em situações excepcionais 

pode-se reproduzir a informação já citada por outros autores. 

No texto, citar o sobrenome do autor do documento não 

consultado com o ano de publicação, seguido da 

expressão citado por e o sobrenome do autor e ano do 

documento consultado. Nas Referências deve-se incluir 

apenas a fonte consultada. 

Comunicação pessoal. Não faz parte das Referências. Na 

citação coloca-se o sobrenome do autor, a data da 

comunicação, nome da Instituição à qual o autor é vinculado. 

2. Periódicos (até quatro autores citar todos. Acima de quatro 

autores citar três autores et al.): 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. v.48, p.351, 1987-

88. 
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FERGUSON, J.A.; REEVES, W.C.; HARDY, J.L. Studies 

on immunity to alphaviruses in foals. Am. J. Vet. Res., v.40, 

p.5-10, 1979. 

HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; WASERMAN, A. et al. 

Anestesia general del canino. Not. Med. Vet., n.1, p.13-20, 

1984. 

3. Publicação avulsa (até quatro autores citar todos. Acima 

de quatro autores citar três autores et al.): 

DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: 

UTEHA, 1967. 981p. 

LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos bacteriológicos de 

ostras, mariscos e mexilhões. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, 

São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.] 1974. p.97. (Resumo). 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. In: DUNNE, 

H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: UTEHA, 1967. 

p.400-415. 

NUTRIENT requirements of swine. 6.ed. Washington: 

National Academy of Sciences, 1968. 69p. 

SOUZA, C.F.A. Produtividade, qualidade e rendimentos de 

carcaça e de carne em bovinos de corte. 1999. 44f. 

Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola de 

Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 

4. Documentos eletrônicos (até quatro autores citar todos. 

Acima de quatro autores citar três autores et al.): 

QUALITY food from animals for a global market. 

Washington: Association of American Veterinary Medical 

College, 1995. Disponível em: 

<http://www.org/critca16.htm>. Acessado em: 27 abr. 2000. 

JONHNSON, T. Indigenous people are now more cambative, 

organized. Miami Herald, 1994. Disponível em: 

http://www.org/critca16.htm
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<http://www.summit.fiu.edu/MiamiHerld-Summit-

RelatedArticles/>. Acessado em: 5 dez. 1994. 

 Taxas de submissão e de publicação 440 

 

• Taxa de submissão: A taxa de submissão de R$50,00 deverá ser paga por 

meio de boleto bancário emitido pelo sistema eletrônico do 

Conveniar http://conveniar.fepmvz.com.br/eventos/#servicos (necessário 

preencher cadastro). Somente artigos com taxa paga de submissão serão 

avaliados. 

Caso a taxa não seja quitada em até 30 dias será considerado como 

desistência do autor. 

• Taxa de publicação: A taxa de publicação de R$150,00 por página, por 

ocasião da prova final do artigo. A taxa de publicação deverá ser paga por 

meio de depósito bancário, cujos dados serão fornecidos na aprovação do 

artigo. 

OBS.: Quando os dados para a nota fiscal forem diferentes dos dados 

do autor de contato deve ser enviado um e-mail 

para abmvz.artigo@abmvz.org.br comunicando tal necessidade. 

SOMENTE PARA ARTIGOS INTERNACIONAIS 

• Submission and Publication fee. The publication fee is of US$100,00 (one 

hundred dollars) per page, and US$50,00 (fifty dollars) for manuscript 

submission and will be billed to the corresponding author at the final proof 

of the article. The publication fee must be paid through a bank slip issued by 

the electronic article submission system. When requesting the bank slip the 

author will inform the data to be intle invoice issuance. 

•  

 Recursos e diligências 441 

 

• No caso de o autor encaminhar resposta às diligências 

solicitadas pelo ABMVZ ou documento de recurso o mesmo 

deverá ser anexado em arquivo Word, no item “Justification” 

(Step 6), e também enviado por e-mail, aos cuidados do 

Comitê Editorial, para abmvz.artigo@abmvz.org.br. 

•  

http://www.summit.fiu.edu/MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/
http://www.summit.fiu.edu/MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/
http://conveniar.fepmvz.com.br/eventos/#servicos
mailto:abmvz.artigo@abmvz.org.br
mailto:abmvz.artigo@abmvz.org.br
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• No caso de artigo não aceito, se o autor julgar pertinente 

encaminhar recurso o mesmo deve ser feito pelo e-

mail abmvz.artigo@abmvz.org.br. 
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