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RESUMO 
 
TOLEDO-PIZA, A. R. Avaliação e caracterização proteica do muco de 
Phyllocaulis boraceiensis sobre a capacidade proliferativa de fibroblastos, 
células endoteliais e no modelo de cicatrização. 2012. 184 f. Tese (Doutorado em 
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 
Gastrópodes terrestres secretam muco pela superfície corporal, quando se 
locomovem, para proteção do corpo contra injúria mecânica, dessecação ou contato 
com substâncias nocivas. O muco de moluscos tem sido estudado como fonte de 
novos compostos naturais com diversas atividades biológicas, entre elas a 
capacidade de induzir proliferação celular. O presente trabalho propôs o estudo do 
muco produzido pelas lesmas terrestres Phyllocaulis boraceiensis como agente 
indutor de proliferação celular e síntese de colágeno em cultura de fibroblastos 
humanos normais, células endoteliais e no reparo de processos cicatriciais no 
modelo de ferida cirúrgica da derme de camundongos. Fibroblastos tratados com 
proteínas do muco de P. boraceiensis em concentrações menores que 0,012 µg/µl 
apresentaram aumento nas taxas de proliferação avaliadas pelo método 
colorimétrico do MTT e em citometria de fluxo CSFE, mostrando um efeito dose-
dependente. Os resultados obtidos mostraram que fibroblastos humanos normais e 
células endoteliais tratados com 0,012 µg/µl de proteínas do muco, aumentaram 
significativamente a produção e secreção de elementos da matriz extracelular, como 
as fibras de colágeno. Houve a redução da produção de radicais livres lipídicos poli-
insaturados. O ensaio de cicatrização da derme lesionada de camundongos Balb-c 
tratados com proteínas do muco de P. boraceiensis na concentração de 0,012 µg/µl 
induziu o reparo da cicatrização com maior eficácia e em menor tempo quando 
comparado ao grupo controle e aos tratados com a concentração de 0,18 µg/µl. 
Esses resultados corroboram a premissa de que o muco de P. boraceiensis, assim 
como o de outros gastrópodes, apresenta propriedade proliferativa das células 
envolvidas nos processos de cicatrização. 
 
Palavras chave: Proliferação. Colágeno. Muco. Ciclo celular. Moluscos. Phyllocaulis 
boraceiensis. 



ABSTRACT 
 
TOLEDO-PIZA, A. R. Evaluation and protein characterization of Phyllocaulis 
boraceiensis mucus in proliferative capability in fibroblasts, endothelial cells 
and cicatrization model. 2012. 184 p. Ph. D. Thesis (Biotecnology) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
Mucus of molluscs has been studied as a source of new natural compounds with 
diverse biological activities, as ability to induce cell proliferation. The aim of this study 
is the potential use of mucus produced by land slugs Phyllocaulis boraceiensis as a 
promoter of cell proliferation and collagen synthesis in human fibroblasts, endothelial 
cells and in repair processes of healing wound skin of mice. Fibroblasts treated with 
P. boraceiensis mucus at concentrations below 0.012 µg/µl have high rates of 
proliferation as evaluated by the MTT and CFSE flow cytometer assays, proliferative 
effect was dose-dependent. Fibroblasts and endothelial cells treated with 0.012 µg/µl 
mucus induced a significant increase in production and secretion of extracellular 
matrix such as collagen fibers. There was a reduction in polyunsaturated lipid 
production. Healing assay of lesions in mice treated with mucus at 0.012 µg/µl induce 
repair of the scar more effectively and in less time when compared to the control 
group and those treated 0.18 µg/µl. These findings support the premise that the P. 
boraceiensis mucus demonstrates proliferative properties in cells involved in the 
healing process. 
 
Key words: Proliferation. Collagen. Mucus. Cell cycle. Molluscs. Phyllocaulis 
boraceiensis. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 
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1.1 Gastrópodes 

 

Os produtos de origem animal têm sido fonte de compostos bioativos que 

podem agir como drogas terapêuticas de grande seletividade. Segundo Shen, Layer 

e McCabe (2000), cerca de 30 novos compostos coletados de organismos marinhos 

foram avaliados por instituições governamentais e universidades para iminente 

produção de novos fármacos. Nesse artigo os autores descrevem a existência de 

diversos peptídeos extraídos do veneno de gastrópodes marinhos do gênero Conus 

(conopeptídeo), que atuam na defesa do animal, e estão sendo estudados como 

bloqueadores de canais de cálcio para a inibição da dor aguda. Stix (2005) afirma 

que um peptídeo extraído de Conus magus tornou-se alvo de estudos por ser 

eficiente no controle da dor aguda em pacientes terminais de câncer e AIDS. 

Molinski (2009) relata que em 2004 esse peptídeo, o ziconotide, foi sintetizado e 

liberado para consumo pelo “Food and Drugs Administration” (FDA) com nome 

comercial de Prialt (Jazz Pharmaceuticals, Fridley, Minnesota, USA) e é utilizado 

em larga escala no tratamento de dor crônica em lesões de medula espinhal.  

Vertebrados possuem mecanismos de defesa imunológica dependente de 

anticorpos, o que não ocorre nos invertebrados. Assim, esses organismos 

desenvolveram mecanismos alternativos de proteção (IIJIMA, KISUGI e YAMAZAKI, 

1995), caso dos moluscos que possuem imunidade natural formada por uma barreira 

química e anatômica, o muco, que previne danos no tecido que recobre o corpo do 

animal impedindo a perda de fluido corporal e infecções de microorganismos e 

parasitas patogênicos (GLINSKY e JAROSZ, 1997). Cottrell, Henderson e Wright 

(1994) afirmam que caramujos e lesmas têm o corpo coberto por uma secreção 

mucosa abundante formada por uma mistura complexa de compostos (DEYRUP-

OLSEN e MARTIN, 1982) exsudados pela região céfalo – pediosa do animal, que é 

ciliada e provida de numerosas células glandulares mucosas (RUPPERT, FOX e 

BARNES, 2005). Ainda, o muco impede a dessecação (DEYRUP-OLSEN, LUCHTEL 

e MARTIN, 1983), reduz o atrito durante a locomoção (DENNY, 1989), e protege o 

corpo contra injúrias mecânicas e substâncias nocivas (TRIEBSKORN e EBERT, 

1989). Runham e Hunter (1970) descreveram dois tipos de muco: um secretado pela 

glândula mucosa unicelular do epitélio podal do animal, sendo delgada e líquida e 

outra, originária da glândula pedal que é liberada pela parte da frente do pé, sendo 

muito densa e viscosa. O epitélio podal desses animais apresenta vários tipos de 
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células, sendo algumas epiteliais unicelulares e outras glandulares subepidermal 

unicelular ou multicelular que se abrem no epitélio. Para ajudar na sua proteção, as 

lesmas se defendem usando um segundo tipo de muco, produzido pelo epitélio 

dorsal e de cor alaranjada que imediatamente após sua eliminação assume aspecto 

de borracha (PAWLICKI et al., 2004; SMITH, 2006) funcionando como um adesivo 

devido sua viscoelasticidade (GRENON e WALKER, 1980). 

A quantidade de muco exsudado por lesmas aumenta quando são atacadas 

por competidores, predadores e alguns parasitas (REIDENBACH, VALA e CHAMIZI, 

1989; ROLLO e WELLINGTON, 1979). A exsudação pode ser estimulada 

mecanicamente com facilidade (PAKARINEN, 1994), porém o fluxo cessa em 

poucos minutos e não mais se refaz antes de 24 horas (MARTIN e DEYRUP-

OLSEN, 1986; DEYRUP-OLSEN e MARTIN, 1982). Pakarinen (1994) observou que 

espécimes das lesmas Arion fasciatus e Deroceras reticulatum levam quatro 

segundos, em média, para ativar o fluxo de muco após o estímulo mecânico. A 

autora também observou que o muco exsudado pelas glândulas dorsais protege 

essas lesmas de predadores como os besouros Cychrus caraboides e Carabus 

violaceus. Davies e Hawkies (1998) e Denny (1980) afirmam que mais de 35% da 

energia gasta pelos moluscos é para realizar a locomoção e isto está diretamente 

ligado à produção do muco. Ainda Deyrup-Olsen (1996); Luchtel, Deyrup-Olsen e 

Martin (1991) e Kapeleta et al. (1996) afirmam que as células secretoras da 

epiderme de lesma absorvem 300 vezes seu peso em volume de água. Já Deyrup-

Olsen; Martin (1987) ao estudar os processos de formação do muco da lesma 

Ariolimax columbianus demonstraram que a taxa de secreção pode ser aumentada 

ou diminuída por neurotransmissores (acetilcolina, serotonina, entre outros), por 

prostaglandina E2 e indometacina. Ballance et al. (2001) estudaram os compostos 

químicos do muco de Lymnaea stagnalis e concluíram que este é responsável pela 

biodisponibilidade do terceiro elemento químico mais abundante na Terra, o 

alumínio. O perfil bioquímico do muco de Phyllocaulis boraceiensis apresenta em 

sua composição cerca de 600 µg/ml de glicose, 6,9 x 10-5 mg/ml de lipídios, 1,15 x 

10-4 mg/ml de proteínas e resíduo de todos os aminoácidos (TOLEDO-PIZA et al., 

2010). 
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1.2 Matriz Extracelular 

 

Os tecidos são constituídos por células e uma rede de proteínas fibrilares, 

reticuladas e globulares formando a matriz extracelular (MEC). A MEC (Figura 1) ou 

substância fundamental do tecido conjuntivo é um gel incolor, muito hidratado e 

transparente que preenche o espaço entre as células e as fibras do conjuntivo, 

constituindo um veículo para a passagem de células, moléculas hidrossolúveis e 

íons diversos, e uma barreira à penetração de microrganismos. É formada 

principalmente por proteoglicanas e glicoproteínas adesivas, assim chamadas 

porque participam da aderência entre as células, fibras e macromoléculas de matriz 

extracelular (STRAUSS III, 2012).  

 

 

Figura 1 – Esquema estrutural da matriz extracelular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2009) 

 

 

Os fibroblastos constituem um grupo heterogêneo de células que podem 

apresentar desde alta atividade sintética até um estado de quiescência. Essas 

células têm prolongamentos citoplasmáticos irregulares com núcleos apresentando 

cromatina pouco densa e nucléolo evidente. São responsáveis pela formação das 

fibras colágenas, reticulares e elásticas, além das proteoglicanas, portanto 

participam da formação da matriz extracelular.  

A família de células do tecido conectivo compreende os fibroblastos, células 

ósseas (osteócitos e osteoblastos), condrócitos, adipócitos e células musculares 
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lisas. Os fibroblastos são as células menos diferenciadas desta família. Eles estão 

dispersos no tecido conectivo corporal onde secretam a MEC, rica em fibras 

colágenas tipo I e III (ALBERTS et al., 2010). O fibroblasto é considerado a mais 

versátil das células do tecido conectivo, demonstrando uma importante capacidade 

de se transformar em outros membros da família de células do tecido conectivo. 

Lorenz et al. (2008) demonstraram que os fibroblastos dérmicos preenchem as três 

principais características das células tronco mesenquimais (Mesenchymal Stem 

Cells – MSC): expressam de forma homogênea todos os antígenos de superfície 

relacionados às MSC; apresentam citoesqueleto e composição da matriz 

semelhantes aos das MSC; e se diferenciam em linhagens de células adipogênicas 

e osteogênicas. 

Especificamente os fibroblastos dérmicos representam um componente 

essencial da pele, eles não apenas produzem e organizam a matriz extracelular da 

derme, mas também se comunicam entre si e com outros tipos celulares 

desenvolvendo um papel crucial na regulação da fisiologia cutânea. Duas 

subpopulações de fibroblastos estão localizadas em duas camadas distintas da 

derme: a derme papilar e a derme reticular. Uma terceira subpopulação de 

fibroblastos está localizada em torno dos folículos pilosos (SORREL, BABER e 

CAPLAN, 2008 e SORREL e CAPLAN, 2004). Fibroblastos “maduros” com uma 

menor capacidade de transformação podem, por exemplo, existir lado a lado com 

fibroblastos “imaturos” (frequentemente denominados células mesenquimais) que 

podem desenvolver uma variedade de tipos celulares (ALBERTS et al., 2010). 

 Estudos em culturas celulares tridimensionais demonstraram que os 

fibroblastos dérmicos, assim como os queratinócitos, apresentam um papel 

fundamental na expressão dos componentes da membrana basal, sugerindo que os 

fibroblastos dérmicos produzem laminina e colágenos do tipo IV e VII, ou influenciam 

os efeitos dos queratinócitos na formação da membrana basal (LEE e CHO, 2005; 

LEE e YANG, 2009). Os fibroblastos são importantes produtores de 

imunomoduladores e podem exacerbar a resposta inflamatória. Sua habilidade de 

migrar para os tecidos lesionados tornou os fibroblastos elemento celular facilmente 

passível de serem mantidos em cultura. Estas características têm tornado os 

fibroblastos células de escolha para estudos biológicos celulares (ALBERTS et al., 

2010 e ALMQVIST et al., 2009). 



25 

 

 

As moléculas de colágeno são compostas de três cadeias polipeptídicas 

denominadas α, numeradas em ordem cronológica e formadas por até três cadeias 

polipeptídicas (α1, α2 e α3). Essas cadeias α estabelecem uma relação helicoidal 

(Figura 2). A combinação de diferentes cadeias α pode formar grande variedade de 

moléculas de colágeno. Atualmente são conhecidos aproximadamente 20 tipos 

diferentes de moléculas de colágeno. A mais estudada é a do tipo I, que é formada 

por duas cadeias α1 e uma α2.  Na derme, 80% do colágeno são compostos por 

colágeno tipo I e 10% por colágeno tipo III. As fibras colágenas são as principais 

responsáveis pelo aspecto saudável da pele, pois mantêm o tônus e a elasticidade 

da mesma. Ainda, o fibroblasto produz elastina, fibronectina, glicosaminoglicana e 

proteases, estas responsáveis pelo debridamento e remodelamento fisiológico do 

tecido (VAN WINKLE, 1967). 

 

 

Figura 2 – Esquema estrutural da molécula de colágeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferrato (2012) 
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1.3 Sistema Vascular 

 

A derme humana representa um tecido complexo que promove suporte 

mecânico e sustento da epiderme avascular, promovendo distribuição de nutriente e 

regulação térmica das células epidérmicas. Isto é possível graças uma elaborada 

microvascularização na derme papilar (BRAVERMAN, 2000). Esta 

microvascularização é fisicamente suportada por elementos do tecido conectivo 

sintetizados por fibroblastos locais que exercem papel importante na restauração do 

plexo vascular no proceso de reparação de feridas, através da produção de fatores 

angiogênicos (SORREL, BABER e CAPLAN, 2008). 

O sistema vascular é uma complexa rede de vasos conectando o coração a 

diversos orgãos e tecidos para manter a sua homeostase em reposta a mudanças 

fisiológicas e patológicas. As células endoteliais constituem a chamana camada 

intima da parede arterial e desempenha um papel muito importante no 

remodelamento do sistema vascular, manutenção do tônus, fluidez sanguínea, 

coagulação, troca de nutrientes e desenvolvimento de órgãos (FLAVAHAN, 1992). 

São células achatadas de espessura variável que recobrem o interior dos vasos 

sanguíneos, especialmente os capilares, formando assim parte da sua parede. Os 

capilares apresentam-se constituídos apenas por uma camada de células 

endoteliais, enroladas em forma de tubo.  O calibre dos capilares geralmente oscila 

entre 9 e 12 µm. Quando cortado transversalmente, observa-se que a parede do 

capilar é em geral formada por 1 a 3 células, que se apóiam sobre uma lâmina basal 

e prendem-se umas as outras, lateralmente, por meio de zônulas de oclusão. Essas 

regiões apresentam variações na permeabilidade a macromoléculas, conforme o 

vaso sanguíneo considerado, o que tem importante papel em condições normais e 

patológicas. As zônulas entre as células endoteliais das vênulas são as mais 

permeáveis. É principalmente nas vênulas que ocorre a saída de líquido do sangue 

para os tecidos levando à formação de edemas nas inflamações. 

Em condições normais, as células endoteliais proliferam em um ritmo muito 

lento, apresentando longevidade acentuada. No organismo adulto somente 0,01% 

das células endoteliais encontram se normalmente em processo de divisão, um valor 

bastante diferente daquele observado no epitélio intestinal, onde, aproximadamente, 

14% das células encontram-se em processo mitótico (HANAHAN e FOLKMAN, 

1996). O processo de desenvolvimento tissular implica concomitante, no aumento na 
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demanda de oxigênio. Em resposta à ocorrência de regiões de hipóxia, os tecidos 

secretam sinais que estimulam os mecanismos de proliferação, migração e 

diferenciação de células endoteliais, o que resulta no surgimento de vasos 

sanguíneos, ou no rápido crescimento dos vasos pré-existentes, processos 

denominados de vasculogênese e angiogênese, respectivamente (TOBELEM, 

1990).  

A angiogênese, processo de formação de vasos sanguíneos a partir de vasos 

preexistentes que ocorre em condições fisiológicas e patológicas, é um fenômeno 

complexo no qual participam inúmeras moléculas que estimulam e inibem a 

formação dos neovasos. A neovascularização ocorre em situações patológicas como 

uma tentativa de reparação de danos teciduais através da formação local de 

neovasos. (DAMICO, 2007).  

Várias moléculas estimuladoras da angiogênese já foram caracterizadas, 

entre elas, o fator de crescimento fibroblástico básico (bFGF), fatores de crescimento 

ligados à heparina, o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fatores de 

necrose tumoral alfa e beta (TNFα e TNFβ) e fator de transformação de crescimento 

alfa (TGFα), entre outros. O que mais se destaca é o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), um potente mitógeno envolvido na angiogênese. Sua atuação 

parece estar relacionada com a regulação endógena deste processo (BUNONE et 

al., 1999; FERRARA, 2002; POURGHOLAMI; MORRIS, 2008; KERBEL, 2008). O 

VEGF atua através de sua ligação a receptores específicos do tipo tirosina quinase 

(RTK), promovendo uma cascata de eventos intercelulares, que incluem a 

proliferação, invasão e atividade quimiotática endotelial. Esta molécula é uma 

citocina mediadora da permeabilidade vascular (THOMAS, 1996), que quando ligado 

ao seu receptor inicia a sinalização intracelular de transdução, ativando proteínas 

cinases ativadas por mitógenos (MAPK) (GEE, MILKIEWICZ e HAAS, 2010), 

associadas a diversas atividades celulares incluindo proliferação, diferenciação, 

sobrevivência/morte e transformação (DHILLON et al., 2007; TORII et al., 2006) 

conforme demonstrado na figura 3. 

Na vasculogênese, precursores das células endoteliais denominados 

angioblastos (Figura 4), surgem no mesoderma da vesícula vitelínica. Essas células 

organizam-se em agregados celulares ou ilhotas sanguíneas, diferenciando-se em 

uma rede vascular primordial onde os canais endoteliais apresentam tamanho 

relativamente uniforme. Posteriormente, durante a angiogênese, ocorre uma 
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remodelagem da vascularização primária e novos capilares surgem a partir dos 

vasos primordiais, organizando uma rede vascular estável e complexa com vasos 

sanguíneos de tamanhos diferentes. A remodelagem vascular envolve tanto o 

crescimento como a regressão de vasos, eventos fisiológicos importantes 

principalmente na infância, durante o crescimento de tecidos e órgãos dos diferentes 

sistemas orgânicos. A remodelagem seguida do crescimento vascular também está 

presente no adulto, por exemplo, no crescimento dos cabelos, no reparo do tecido 

lesionado (cicatrização) e no ciclo reprodutivo feminino, vascularização nos ovários, 

vias genitais, glândulas mamárias e na organização da placenta (JONES et al., 

2001).  

No organismo do adulto, a vascularização normalmente estável pode ser 

reativada por diversos fatores angiogênicos e desencadear a formação de vasos 

sanguíneos (neovascularização). Perturbações no delicado equilíbrio entre o 

crescimento e a regressão dos vasos existentes no organismo adulto podem 

contribuir para o desenvolvimento de diversos processos patológicos. O crescimento 

de tumores, por exemplo, depende da neovascularização, induzida direta ou 

indiretamente pelas próprias células tumorais, durante a transição entre os estágios 

de hiperplasia para neoplasia, a exemplo dos hemangiomas - tumores vasculares 

comuns e incapacitantes (CARMELIET e JAIN, 2000). Durante a ramificação 

angiogênica, o estímulo à migração desencadeado pelos fatores angiogênicos 

implica alterações marcantes na arquitetura das células endoteliais. O citoesqueleto 

é mobilizado e ocorre secreção de enzimas proteolíticas, metaloproteinases que 

degradam a matriz extracelular permitindo assim, mobilidade celular para efetivação 

do processo morfogenético de tubulogênese (BRENTANI, 1992). 
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Figura 3 – Esquema representativo do processo de angiogênese e vasculogênese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SistemaNervoso.com (2005)  

 

 
Figura 4 - Esquema representativo dos fatores indutores de angiogênese: fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento de 
fibroblastos (FGF) e fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cook (2012) 
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1.4 Processo de Cicatrização  

 

A cicatrização constitui um conjunto dinâmico de alterações teciduais 

importantes na manutenção da integridade do organismo, que envolve inflamação, 

quimiotaxia, proliferação celular, diferenciação e remodelação (CARRICO, 

MEHRHOF e COHEN, 1984) (Figura 5). Estas fases são separadas apenas 

didaticamente, ocorrendo na realidade superposição e transição contínua e gradual 

de uma fase para outra. Surge como resposta tecidual às lesões, sejam induzidas 

por traumatismo ou por procedimentos cirúrgicos. É o componente necessário ao 

processo de reparação, por proporcionar os mecanismos pelos quais o tecido lesado 

é preparado para a reconstrução (BANKS, 1992). Este fenômeno é usualmente 

multifatorial, localizado, transitório e autolimitado. No entanto, quando o estímulo 

inflamatório não pode ser eliminado ou removido, desencadeia-se uma resposta 

complexa envolvendo todo o organismo e levando ao processo inflamatório crônico, 

o qual muitas vezes pode ser deletério (CONTRERA et al., 1985).  

 

Figura 5 – Perfil esquemático das fases da cicatrização e a deposição dos 
componentes da matriz cicatricial ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Broughton, et al. (2006) 
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  Herndon et al. (1992) definiram os processos de cicatrização de feridas como 

um processo contínuo e ordenado de coagulação, inflamação e reparo, que envolve 

uma série de fatores de crescimento. Regulam a infiltração inflamatória, proliferação 

celular, ativação e interferência na cicatrização das feridas, na dependência do fator 

envolvido. A resposta imediata a qualquer dano tecidual é a formação de um 

coágulo de fibrina e ativação plaquetária. As plaquetas, ao se degranularem, liberam 

citocinas e fator de crescimento de fibroblastos (FGF) que, atuando nos tecidos 

lesados, promovem migração e proliferação, resultando em uma resposta 

inflamatória local (CROMACK, PORRAS-REYES e MUSTOE, 1990). Neutrófilos, 

linfócitos e macrófagos são as células especificamente envolvidas neste processo. 

Os macrófagos produzem FGF, que estimula a proliferação de fibroblastos e a 

formação de colágeno. Os fibroblastos também liberam FGF para efetivar a 

renovação do colágeno depositado no ferimento, promovendo a contração da ferida 

e aumentando a síntese de proteoglicanos e componentes da matriz extracelular 

(MEC) por até seis meses após o dano tecidual. Para McGrath (1990) a formação da 

matriz e a fase de remodelação também dependem do FGF, ativado pelas células 

endoteliais e dos epitélios, contribuindo igualmente com a angiogênese, 

reepitelização e proliferação celular. Os fibroblastos e as células endoteliais liberam 

FGF que ajudam na coordenação dos estágios finais da cicatrização (McGRATH, 

1990; SCHWEIGERER, 1988). 

As falhas no processo cicatricial são aquelas que ocorrem no estágio inicial 

que levam a acentuação do edema, redução da proliferação vascular e diminuição 

da quantidade de elementos celulares, tais como leucócitos, macrófagos e 

fibroblastos. Tais alterações nestes eventos contribuem para a baixa síntese de 

colágeno e também para o aumento do risco de infecção entre pacientes diabéticos 

(CARVALHO, MAZZER e BARBIERI, 2003). Interação de diferentes tipos celulares, 

proteína da matriz extracelular e seus receptores estão envolvidos neste processo 

biológico que é mediado por citocinas e fatores de crescimento (LERCO, SPADELLA 

e MACHADO, 2003). A diminuição da presença de fatores de crescimento afeta o 

recrutamento, ativação, mitogênese, migração e diferenciação de vários tipos de 

células em feridas (McDONALD, 1989). Tais fatores incluem inadequado suprimento 

sanguíneo devido à insuficiência venosa e vascular (COHEN, WU e COHEN, 1997), 

diminuição do potencial proliferativo dos fibroblastos (VANDE BERG, ROBSON e 
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MIKHAIL, 1995), diminuição da mudança inflamatória e falha da migração dos 

macrófagos (MOORE, RUGE e HARDING, 1991). 

A perda tecidual pode atingir a derme completa ou incompletamente, ou 

mesmo atingir todo o órgão, chegando ao tecido celular subcutâneo. Aplicando-se 

assim a definição do tipo de ferida. As feridas de espessura parcial (derme 

incompleta) ocorrem após muitos procedimentos dermatológicos como a 

dermoabrasão, o resurfacing por laser ou peelings químicos. Podendo também ser 

causada por traumatismos. A reparação faz-se pela reepitelização dos anexos 

epiteliais ou epitélio derivado da pele adjacente não acometida. Como resultado final 

tem-se uma cicatriz praticamente imperceptível. Já as feridas de espessura total 

(derme completa ou estendida ao tecido celular subcutâneo) necessitam da 

formação de um novo tecido, o tecido de granulação; a epitelização, base da 

cicatrização nas feridas de espessura parcial, acontece apenas nas margens da 

ferida. Nesse caso, a cicatriz é totalmente perceptível e, muitas vezes, pronunciada 

(COLEMAN et al., 2000). 

 

1.5 Gastrópodes e Cicatrização 

 

Reutter (1916) na revisão sobre o uso de caracóis como medicamento relata 

que o filósofo Celso afirmava que caracóis esmagados com a concha serviam como 

agentes de cura e que Plínio, “o Velho” afirmava que a carne de caracol "é um 

remédio eficaz para tratar a dor relacionada a queimaduras, abscessos e outras 

feridas". Desde o século 18, várias formulações usando caracóis, foram empregadas 

de forma tópica nos cuidados dos distúrbios dermatológicos (DWEK et al., 2001 e 

REUTTER, 1916). Badiu et al. (2008) estudando o conteúdo lipídico, dos moluscos 

Mytilus galoprovincialis e Rapana venosa, aplicado em camundongos com feridas 

provocadas por queimaduras, observaram que o processo de cicatrização 

apresentou redução significativa de tempo nos animais tratados e isto provavelmente 

deve-se a presença dos fatores ω3 e ω6, intimamente ligados ao processo de 

redução inicial da fase inflamatória e promoção da recuperação dos tecidos 

danificados.  

Ledo, de las Heras e Ledo (1999) ao estudar o muco do molusco 

Cryptomphalus aspersa observaram que o mesmo apresenta propriedade 

regenerativa quando aplicado na derme de ratos com radiodermatite aguda. Brieva 
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et al. (2008) observou que o muco do mesmo molusco aplicado em cultura de 

fibroblastos humanos normais, revelou promoção da sobrevivência e proliferação 

dos mesmos, aumentando a matriz extracelular (MEC) tanto quando o muco foi 

acrescentado sozinho ou adicionado com fibronectina. Mouriès et al. (2002) avaliou 

a camada orgânica do nácar de conchas do molusco Pinctada máxima, e sugeriu 

que esta substância é capaz de enviar sinais químicos que podem ativar 

osteoblastos, células responsáveis pelo crescimento e regeneração de ossos, além 

de promover o crescimento de culturas de fibroblastos humanos normais. 

Christianakis (2008), ao implementar uma nova técnica de prepucioplastia sem 

sutura em 87 meninos que no período pós-operatório (do 11º ao 20º dia) receberam 

aplicações do creme Elicina (LCN Cosmetics, Cidade de Santiago, Santiago, Chile), 

cujo princípio ativo é o muco de Helix aspersa, usado para acelerar a cicatrização, 

cuja composição apresenta alantoína, colágeno, elastina, ácido glicólico, esteróides 

e vitaminas A, D e E. 

Segundo Pons et al. (1999) o extrato de Helix pomatia, conhecido como 

“Helicidina”, apresentou atividade bronco-relaxante quando aplicada em amostras de 

epitélio traqueal íntegro de cobaias. Esta atividade é independe da integridade do 

epitélio e é parcialmente mediada pela liberação de prostaglandina E2. A aglutinina 

ligada a lectina extraída do muco de Helix pomatia é um potencial indicador de 

metástases de câncer de colo-retal (SCHUMACHER, 1994), gástrico (KAKEJI, 

1991), esofágico (YOSHIDA, OKAMURA e SHIRAKUSA, 1993), de próstata 

(SHIRAISHI, ATSUMI e YATANI, 1992) e de mama (BROOKS e LEATHEM, 1991 e 

THOMAS et al., 1993).  

MARTINS et al. (2003), aplicaram muco puro ou pomada a base do muco de 

Achatina fulica em lesões provocadas na pele de coelhos e demonstraram com 

estudos clínicos e histológicos que o processo de cicatrização foi mais rápido, ou 

seja, a presença de fibras de colágeno ocorreu após 72 h. González et al., (2004) 

relatam que em uma criação de caracóis Helix aspersa no Chile, os manipuladores 

dos animais afirmaram que o muco liberado por esses animais age no processo 

cicatricial de machucados nas mãos. Para comprovar esta propriedade, realizaram 

um experimento para comparar a atividade cicatricial de dois cremes comerciais à 

base do muco deste caracol, o Elicina e o Novobase (Cidade de Santiago, 

Santiago, Chile). O estudo envolveu 36 pacientes divididos em dois grupos com 

dezoito pessoas que apresentavam enxertos e cicatrizes de queimaduras na face, 
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pescoço e mãos. Os autores observaram que quatorze pacientes tratados com 

Elicina apresentaram maior despigmentação parcial dos enxertos, sete 

apresentaram diminuição no tamanho das cicatrizes e ainda três apresentaram 

mudanças na textura do enxerto. Já no grupo tratado com Novobase, um paciente 

apresentou despigmentação parcial do enxerto, um apresentou diminuição das 

cicatrizes e em nenhum deles foi observado mudanças na textura do enxerto. 

Concluindo que cremes manipulados com o muco de caracóis são eficientes para o 

tratamento de queimados. Corroborando estes resultados, Tsoutsos, Kakagia e 

Tamparopoulos (2009) realizaram um estudo com vinte e sete pacientes vítimas de 

queimaduras parcialmente profundas no rosto, observaram que o tempo médio de 

reconstrução epitelial do grupo tratado com Elicina foi 11(±2) dias enquanto para o 

grupo controle foi 15(±3) dias. Atestam ainda que, cremes com muco de Helix 

aspersa aceleram o processo de apoptose do tecido queimado e a epitelização de 

queimaduras parcialmente profundas. 

Bonnemain (2005) em uma revisão histórica sobre o uso terapêutico de 

caracóis, concluiu que desde a antiguidade até o presente, a humanidade vem 

considerando os moluscos uma fonte surpreendentemente numerosa de compostos 

com propriedade terapêutica e biológica, o que torna original a realização desta tese. 

 

1.6 Contextualização 

 

O filo Mollusca com aproximadamente 100 mil espécies é o segundo filo mais 

numeroso em termos de táxons e como vem sendo demonstrado reúne espécies 

potencialmente produtoras de substâncias bioativas. Greff (1987) e Abad (1996) 

afirmam que inúmeras patentes indicam o potencial do uso do muco de gastrópodes 

terrestres em cosmecêutica e aplicações terapêuticas, particularmente para os 

cuidados com a pele, como o BioskincareTM (Andes Natural LLC, Carson City, 

Nevada, USA) que é baseado no muco do caracol terrestre Helix aspersa. Na 

revisão realizada por Molinski (2009) sobre o desenvolvimento de drogas a partir de 

organismos marinhos, fica clara a importância do estudo de fontes alternativas para 

obtenção de fármacos, o autor apresenta inúmeros compostos isolados de plantas e 

invertebrados.  
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O muco do caracol Helix aspersa vem há muito tempo sendo usado como 

agente hidratante, cicatrizante e redutor de rugas de expressão no tecido endotelial. 

Seu uso é advento do conhecimento popular e nos últimos anos diversos produtos 

foram formulados e comercializados sem validação científica. A substância mais 

abundante no muco do caracol Helix aspersa é a alantoína, sabidamente um 

composto de ação regenerativa do tecido epitelial. No entanto, está disponível no 

mercado o creme Elicina que desde meados dos anos 90, vem sendo utilizado em 

larga escala e com o aval do órgão fiscalizador de higiene e saúde do Chile.  

Em comunicação pessoal o Sr. Fernando Bascuñán Ygualt, responsável pela 

produção do creme Elicina, relatou-nos que o produto vem sendo aplicado em 

pacientes com queimaduras ou em cicatrizes cirúrgicas recentes, promovendo a 

redução em mais de 90% das cicatrizes. Segundo Thomé (1972) a lesma terrestre 

Phyllocaulis boraceiensis distribui-se entre o sudeste de Minas Gerais e o norte de 

Santa Catarina, e apresenta um longo e único período de reprodução anual entre os 

meses de julho e setembro (THOMÉ et al., 1998). É um animal nativo da fauna 

brasileira, contrariamente ao Helix aspersa e ao Achatina fulica, que apesar de 

largamente distribuídos no Brasil são de fauna exótica e considerados praga da 

agricultura. Portanto sua escolha prestigia nossa fauna e abre espaço para uma 

ampla linha de pesquisa. 

Em razão da procura por novos compostos naturais, que possam representar 

alternativas à síntese química, inclusive com vantagens em termos de relação custo-

benefício, a identificação e caracterização do muco de gastrópodes terrestres, 

marinhos e límnicos e o estudo de suas propriedades, somada ao fato de que a 

maioria das espécies encontradas no país não foi estudada sob esse aspecto, 

justifica a realização do presente estudo interdisciplinar de pesquisa. Este trabalho 

contribuiu para a geração de conhecimentos, formação de pessoal especializado na 

investigação de fármacos de origem animal e na descoberta de substâncias para 

aplicações diversas, principalmente nas áreas de cicatrização e reparo de danos 

teciduais encontrados em diversas patologias humanas, como diabetes, pacientes 

portadores de imunodeficiências adquiridas ou inatas, cânceres entre outras 

doenças. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
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• O muco de Phyllocaulis boraceiensis foi solubilizado com exito; 

• presença de inúmeros “spots” proteícos que quando comparados aos 

resultados da cromatografia, apresentou massas moleculares semelhantes. 

Possivelmente o composto em questão é constituido por alguns aminoácidos 

formando um peptídio; 

• as taxas de proliferação de fibroblastos humanos normais mostraram que o 

de muco P. boraceiensis apresenta capacidade de indução do crescimento 

celular em baixas concentrações e toxicidade em altas concentrações; 

• os fibroblastos humanos normais tratados com proteínas do muco de P. 

boraceiensis apresentaram um aumento significativo na produção de 

colágeno;  

• o muco de Phyllocaulis boraceiensis demonstrou ser capaz de reduzir a 

produção de radicais livres lipoperoxidados; 

• as proteínas do muco de P. boraceiensis na concentração de 0,18 µg/µl 

induzem ao processo de necrose, enquanto nas células endoteliais induzem 

ao processo de apoptose; 

• houve aumento significativo da angiogênese nas células endoteliais tratadas 

com 0,012 µg/µl de muco de P. boraceiensis; e 

• o processo de cicatrização e o tempo de fechamento das feridas foi mais 

eficiente após a aplicação diária das proteínas do muco de Phyllocaulis 

boraceiensis na concentração de 0,012 µg/µl. Em altas concentrações há 

efeitos tóxicos no debridamento e reparo das feridas. 
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