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RESUMO 

 

LEITE, M.N. Validação do modelo ex vivo de pele humana (hOSEC) para ensaio de 
absorção de insumos farmacêuticos. 2021. 116 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
Métodos alternativos ao uso de animais vêm sendo estudados e desenvolvidos ao 
longo dos anos, merecendo destaque a cultura de explante de pele organotípica 
humana (hOSEC). Considerada o modelo que mais se aproxima da pele humana em 
condições in vitro, apresenta estrutura 3D e todas as células da pele nativa, sendo um 
modelo versátil para o estudo de várias doenças e testes de novos fármacos. Nesse 
contexto, o objetivo deste trabalho foi validar o modelo ex vivo de pele humana 
(hOSEC) para ensaio de absorção de insumos farmacêuticos. Foram utilizados os 
fármacos Dacarbazina e Rifampicina. A viabilidade celular para ambos os fármacos foi 
testada pelo ensaio MTT em queratinócitos e fibroblastos primários e em linhagens 
imortalizadas da pele (HaCaT e 3T3). Também foi testada a sensibilidade de linhagens 
de melanoma humano A375, 1205 Lu e SK-MEL-103 tratadas com Dacarbazina nos 
tempos de 24, 48 e 72 horas. A viabilidade tecidual do modelo hOSEC tratado com os 
fármacos foi avaliada pelo método TTC nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas. A 
Dacarbazina e o modelo hOSEC foram validados por meio de cromatografia líquida 
de alta eficiência e, seguida à validação, a absorção do fármaco pelo tecido nos 
tempos de 30 minutos, 1, 3, 6, 12 e 24 horas foi analisada também por cromatografia. 
A estrutura da pele e apoptose pós-tratamento com Dacarbazina foram analisados 
por histologia corada com hematoxilina e eosina e TUNEL, respectivamente. Foi 
realizada a inoculação da linhagem A375 no modelo hOSEC e avaliada o local de 
aplicação e características das células por meio da coloração hematoxilina e eosina. 
Os testes de viabilidade frente à Dacarbazina mostraram que tanto nas células 
primárias quanto nas imortalizadas da pele foram consideradas viáveis (acima de 
77%). Em relação as linhagens neoplásicas, a A375 foi a que se mostrou mais sensível 
em todas as concentrações, principalmente no tempo de 72 horas, diferentemente da 
1205 Lu e SK-MEL-103, que se mostraram mais resistentes. Já utilizando a 
Rifampicina, foi observado uma sensibilidade maior quando exposta à concentração 
de 200 µg/mL nas quatro diferentes células estudadas. A validação do método foi 
linear, preciso e exato, demonstrando uma alta confiança para sua utilização. Em 
relação a absorção da Dacarbazina pela pele, foi observado que a concentração do 
fármaco na pele foi aumentando e consequentemente diminuindo no meio de 
cultura até 24 horas, atingindo concentração máxima pela pele de 36,36 µg/mL 
(18,18%) da dose inicial de 200 µg/mL no tempo de 12 horas. Dados histológicos 
mostraram que as camadas da pele foram mantidas estruturalmente em todos os 
tempos estudados. Não foram observadas células apoptóticas nas camadas 
epidérmica e dérmica. A inoculação das células A375 foi realizada de maneira 
adequada, intradermicamente, e as características de células neoplásicas foram 



mantidas. Portanto, nossos resultados confirmam que o modelo hOSEC pode ser um 
modelo alternativo para avaliar a dinâmica de absorção e distribuição de insumos 
farmacêuticos na pele, assim como também pode ser possível obter um modelo ex 
vivo de tumor na pele a partir da inoculação de células neoplásicas. 

 
Palavras-chave: Modelo hOSEC. Método in vitro. Viabilidade celular. Estudos de 
validação. Insumos farmacêuticos. Inoculação de neoplasia. 
 
 
 



ABSTRACT 
 

LEITE, M. N Validation of the ex vivo model of human skin (hOSEC) for 
pharmaceutical ingredient absorption assay. 2021. 116 p. Thesis (Doctoral Degree) 
– Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
Alternative methods to the use of animals have been studied and developed over the 
years, with emphasis on the human organotypic skin explant culture (hOSEC). 
Considered the closest model to human skin under in vitro conditions, it has a 3D 
structure and all native skin cells, making it a versatile model for the study of various 
diseases and testing of new drugs. In this context, the aim of this work was to validate 
the ex vivo model of human skin (hOSEC) for pharmaceutical ingredient absorption 
assay. The drugs Dacarbazine and Rifampicin were used. Cell viability for both drugs 
was tested by MTT assay in primary keratinocytes and fibroblasts and in immortalized 
skin cell lines (HaCaT and 3T3). The sensitivity of human melanoma cell lines A375, 
1205 Lu and SK-MEL-103 treated with Dacarbazine was also tested at times of 24, 48 
and 72 hours. Tissue viability of the drug-treated hOSEC model was evaluated by the 
TTC method at times of 24, 48, 72 and 96 hours. Dacarbazine and the hOSEC model 
were validated using high-performance liquid chromatography and, after validation, 
the drug absorption by the tissue at times of 30 minutes, 1, 3, 6, 12 and 24 hours was 
also analyzed by chromatography. Skin structure and apoptosis after treatment with 
Dacarbazine were analyzed by histology stained with hematoxylin and eosin and 
TUNEL, respectively. Inoculation of the A375 cell in the hOSEC model was performed 
and the application site and cell characteristics were evaluated by hematoxylin and 
eosin staining. Viability tests in relation to Dacarbazine showed that both primary and 
immortalized skin cells were considered viable (above 77%). Regarding neoplastic cell 
lines, A375 was the most sensitive at all concentrations, especially at 72 hours, unlike 
1205 Lu and SK-MEL-103, which were more resistant. With the use of Rifampicin, a 
greater sensitivity was observed when exposed to a concentration of 200 µg/mL in 
the four different cell lines studied. The method validation was linear, precise and 
exact, demonstrating a high confidence for its use. Regarding the absorption of 
Dacarbazine through the skin, it was observed that the drug concentration in the skin 
increased and consequently decreased in the culture medium for up to 24 hours, 
reaching a maximum concentration through the skin of 36.36 µg/mL (18.18%) of the 
initial dose of 200 µg/ml in 12 hours. Histological data showed that the skin layers 
were structurally maintained at all times studied. Apoptotic cells were not observed in 
the epidermal and dermal layers. Inoculation of A375 cells was adequately performed, 
intradermally, and the characteristics of neoplastic cells were maintained. Therefore, 
our results confirm that the hOSEC model may be an alternative model to assess the 
dynamics of absorption and distribution of pharmaceutical ingredients in the skin, as 
well as it may also be possible to obtain an ex vivo model of tumor of the skin from 
the inoculation of neoplastic cells. 
 



Keywords: hOSEC model. In Vitro technique. Cell viability. Validation study. 
Pharmaceutical raw material. Neoplasm seeding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Absorção de fármacos 

 

Para a descoberta de novos fármacos é necessário muito estudo, pesquisa e o 

processo de desenvolvimento deve ter o envolvimento de grupo multidisciplinar que 

deve trabalhar juntos. Nesta descoberta está envolvida a identificação e 

caracterização do próprio fármaco e de novos alvos (enzimas e receptores), as 

características físico-químicas e triagem dos ativos para testes da atividade in vitro e 

in vivo. Estima-se que a média de tempo para que um novo fármaco esteja no 

mercado seja de 12-15 anos e que apenas 1 em cada 5 mil compostos estudados seja 

aprovado como novo fármaco cujo custo é em média de US$ 1,3 bilhões de dólares 

(LAKSHMANA PRABU; THIRUMURUGAN; SURIYAPRAKASH, 2014; MULLARD, 2020).  

 Além dos fármacos, existem outras substâncias que fazem parte da forma 

farmacêutica e que também é necessário o estudo devido a toxicidade, interação 

com o fármaco ou com o próprio corpo humano, são os insumos farmacêuticos que 

de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) qualquer 

substância que compõe a formulação de uma forma controladas ou não, na 

produção de medicamentos (ANVISA). 

 Biofarmacêutica é o maior ramo da ciência farmacêutica que relaciona as 

propriedades físico-química do fármaco ou insumo farmacêutico ativo na forma 

farmacêutica e a resposta farmacológica, toxicológica ou clínica observadas depois 

da administração. A eficácia e segurança do fármaco dependem da dosagem que é 

aplicada (GIBALDI, 1991; PANCHAGNULA; THOMAS, 2000).  

 No organismo humano existem várias barreiras de membranas que são 

divididas em compartimentos cobertos de água. A principal composição das 

membranas são os fosfolipídios que ficam em torno das células e que formam 

barreiras intracelulares ao redor das organelas celulares. Estes fosfolipídios têm 

características anfipática, ou seja, possuem uma região polar e outra apolar, assim a 
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absorção e distribuição do fármaco depende exclusivamente de suas propriedades e 

características físico-química (PLISKA; TESTA; VAN DE WATERBEEMD, 1996).  

 A farmacocinética é o estudo do movimento do fármaco no organismo, nos 

estudos farmacocinéticos se avalia os processos de absorção, metabolismo e 

excreção dos fármacos. A absorção de um fármaco é o seu transporte não 

metabolizado para a corrente sanguínea. Existem alguns tipos de mecanismos de 

absorção de fármacos como difusão passiva, que é o mais comum, no qual o fármaco 

segue o gradiente de concentração mais alta para a concentração mais baixa até que 

se tenha um equilíbrio e pode ocorrer tanto em ambiente lipídico como aquoso 

(ALAGGA; GUPTA, 2021; CURRIE, 2018). Já o mecanismo de difusão ativa é o contrário 

da difusão passiva, há gasto energético e se utiliza de carreadores especializados, que 

se liga ao fármaco formando um complexo permitindo assim ir do gradiente de 

concentração mais baixo para o gradiente de concentração mais alto. Outro 

mecanismo é o de difusão facilitada semelhante ao de difusão ativa que se utiliza de 

carreadores para o transporte, porém não há gasto energético e são mais utilizados 

nos transportes de íons que pode facilitar o movimento de alguns fármacos (DUJIC et 

al., 2016; LAKSHMANA PRABU et al., 2015).  

 Assim a absorção de fármacos ou moléculas requer que haja a passagem por 

uma ou mais camadas de células e membranas celulares seja por qualquer tipo de 

mecanismo. Vários fatores específicos podem afetar essa absorção como 

propriedades físico-químicas que pode ser em relação ao pH, pKa e a solubilidade do 

fármaco. Os fármacos geralmente são ácidos ou bases fracos tanto na forma ionizada 

quanto não ionizada, quando estão na forma não ionizada são solúveis em lipídios e 

por isso atravessam as membranas celulares. Além disso, fármacos que são ácidos 

fracos são melhor absorvidos em pH mais baixo, no caso do estômago, e fármacos 

que são bases fracas não são bem absorvidas até que atinjam um pH mais alto, no 

caso do intestino (ALAGGA; GUPTA, 2021; MARTINEZ; AMIDON, 2002; STOLL; 

GENTILE, 2005). Outros fatores que também afetam a absorção dos fármacos são: 

taxa de dissolução, natureza da forma de dose, tamanho de partícula e a forma da 
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molécula (LAKSHMANA PRABU; THIRUMURUGAN; SURIYAPRAKASH, 2014; 

MARTINEZ; AMIDON, 2002).  

 Para realizar as análises de absorção de moléculas e fármacos de amostras 

biológicas (urina, soro, plasma, e extratos de tecidos e órgãos) nem sempre é tão 

simples, pois estas amostras são matrizes extremamente complexas por terem 

componentes que podem interferir na quantificação de fármacos. 

Ensaios químicos quantitativos de alta qualidade que tem por princípios a 

seletividade, sensibilidade e reprodutibilidade são de extrema importância para 

obtenção de dados fidedignos. Os métodos bioanalíticos mais utilização para 

quantificação dos fármacos nos estudos farmacocinéticos são: cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE), cromatografia gasosa (CG), cromatografia líquida de ultra 

eficiência (CLUE), espectrometria de massa (EM) (LAKSHMANA PRABU; SURIYA 

PRAKASH, 2012; LAKSHMANA PRABU; THIRUMURUGAN; SURIYAPRAKASH, 2014). 

 Os modelos mais utilizados para avaliar a absorção de moléculas e fármacos 

são os in vitro, suspensão e monocamadas de células, in vivo, camundongos e ratos e 

modelos computacionais (ALQAHTANI; MOHAMED; KADDOUMI, 2013; CHENG; LI; 

USS, 2008; SJÖGREN; THÖRN; TANNERGREN, 2016; YOUHANNA; LAUSCHKE, 2021). 

 

1.2 Modelos experimentais  

 

Para se obter um modelo experimental adequado, este deve apresentar 

precisão por meio de estudos e comprovação prévia e também demonstrar 

limitações as quais serão apresentadas à realidade. A ciência pode nos proporcionar 

o conhecimento da fisiologia, o entendimento a fundo de doenças, a ação direta de 

medicamentos, efeitos de intervenções cirúrgicas, entre outros. Além disso, deve 

estar de acordo com os aspectos éticos relacionados às intervenções em anima nobili 

(experiências com seres humanos). Assim, os modelos experimentais tornam-se 

fundamentais para o melhor entendimento e compreensão dos fenômenos naturais 

(FERREIRA; HOCHMAN; BARBOSA, 2005). 



                                                                                                                         Introdução  |  22 

 

Existe uma gama de modelos experimentais descritos na literatura que variam 

de acordo com o objetivo do estudo e em diferentes escalas. São divididos em 

modelos in vitro que utilizam culturas de células; ex vivo que utilizam cultura de 

tecidos e/ou órgãos; modelos computacionais; organismos alternativos como 

Drosophila melanogaster; modelos in vivo que se utilizam animais de laboratório e 

estudos anatômicos, geralmente em cadáveres (DOKE, DHAWALE, 2015; FERREIRA; 

HOCHMAN; BARBOSA, 2005; LEBONVALLET et al., 2010; RANGANATHA; KUPPAST, 

2012). 

Para o desenvolvimento de novos fármacos, vacinas, antibióticos e 

tratamentos de diversas doenças, como infecciosas e cancerígenas, são necessários 

testes de toxicidade, estudos de carcinogenicidade, mutagenicidade e 

teratogenicidade, todos com finalidade de avaliar os potenciais riscos à saúde da 

população (GIACOMOTTO; SEGALAT, 2010; HENDRIKSEN, 2009; QUANTIN et al., 

2015). 

Os experimentos iniciam-se com protocolos in vitro que é a utilização de 

células extraídas tanto de animais como de humanos e que são mantidas em 

laboratório sob condições específicas. São utilizadas células de eucariotos assim 

como de bactérias e leveduras para modelos experimentais que podem avaliar 

aspectos bioquímicos, genéticos, moleculares, entre outros para melhor 

entendimento dos diversos eventos celulares (FELL, 1972). 

A utilização de animais para fins de alimentação, transporte, esportes, entre 

outros, é tão antiga quanto o ser humano. Várias espécies de animais como ratos, 

camundongos, peixes, cobaias, cães, gatos, coelhos e outras têm sido utilizadas em 

pesquisas científicas ao longo do tempo e podem ser utilizados para investigação 

dos processos fisiológicos normais, eventos patológicos de doenças (DOKE; 

DHAWALE, 2015; JÖRGENS, 2006), fenômenos biológicos e comportamentais 

(FAGUNDES; TAHA, 2004). Sendo esse uso largamente difundido no decorrer do 

século XVIII (GONÇALVES, 2011).  
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Até o século passado, esses testes dependiam quase que exclusivamente do 

uso de modelos em animais (BASKETTER et al., 2013).  O número de animais 

empregados nessas investigações científicas aumentou com a evolução da tecnologia 

médica, atingindo a marca de milhões de animais por ano no mundo. Por exemplo, 

no Reino Unido, cerca de 3,5 milhões e nos Estados Unidos (EUA) certa de 100 

milhões de animais foram usados em pesquisas científicas, médicas e veterinárias no 

ano de 2019 (APHIS, 2021; U.K. GOVERNMENT, 2019). 

 

1.3 Modelos alternativos 

 

 Nos últimos anos, várias objeções éticas, econômicas e científicas, contra o uso 

de animais, vêm crescendo na sociedade como um todo (ANDERSEN; WINTER, 2019; 

PUNT et al., 2011). Os grupos de proteção aos animais buscam garantir o direito à 

vida, à integridade física e psíquica e à liberdade dos animais (GONÇALVES, 2011). 

Somando-se a isto, vários atos e leis foram aprovados para trazer o controle sobre o 

uso antiético (indiscriminado) de animais e minimizar o desconforto desses animais 

condicionados à experimentação (DOKE; DHAWALE, 2015; ROLLIN, 2003). 

Há uma tendência mundial para diminuir o uso de animais em experimentos 

científicos, o qual foi iniciado com uma discussão nos anos 50, por Charles Hume em 

1954, com a estratégia dos 3Rs que visava a redução, o refinamento e a substituição 

dos animais em laboratórios de pesquisa, que além de diminuir a quantidade de 

animais utilizados tem também por objetivo minimizar a dor e desconforto e a busca 

de alternativas de métodos para a substituição (RANGANATHA; KUPPAST, 2012; 

ZURLO; RUDACILLE; GOLDBERG, 1996). 

Novas estratégias alternativas ao uso de animais têm sido desenvolvidas tais 

como: o uso de células, culturas de tecidos e órgãos, métodos analíticos, modelos 

matemáticos/computacionais/mecânicos, uso de organismos unicelulares, placenta, 

rastreamento de incidentes clínicos e robôs semelhantes aos humanos. Esses 

métodos fornecem um meio alternativo para o teste de fármacos e produtos 



                                                                                                                         Introdução  |  24 

 

químicos e tem vantagens como: eficiência de tempo, requer menos mão de obra e 

eficácia de custo (BÉDARD et al., 2020; DOKE; DHAWALE, 2015). No entanto, o 

número de estudos in vitro validados é muito pequeno quando comparado com os 

testes em animais e por isso, a dificuldade em atender as novas legislações referentes 

à substituição, redução e refinamento ao uso de animais (FRADE et al., 2015; PUNT et 

al., 2011; QUANTIN et al., 2015; UCKAYA et al., 2016; VINARDELL, 2015;). 

A principal dificuldade com os ensaios alternativos é a proximidade com os 

eventos envolvidos nos efeitos biológicos sofridos por um organismo (QUANTIN et 

al., 2015). 

 

1.3.1 Modelos in vitro 

 

Modelos in vitro são importantes para diversos estudos, pois por meio de 

testes preliminares, os resultados obtidos definem experimentos subsequentes e 

permitem a seleção de dosagens promissoras de novos fármacos e moléculas 

(MASSON-MEYERS et al., 2020). Existe uma extensa gama de bioensaios de 

citotoxicidade para medir várias funções celulares como atividade enzimática, 

produção de adenosina trifosfato (ATP), permeabilidade da membrana celular, 

adesão celular, captação de nucleotídeos e atividade de absorção, que são usados 

em vários campos da biologia que auxiliam na triagem de fármacos (ASLANTÜRK, 

2018). 

 

1.3.1.1 Cultura de células bidimensional (2D) 

 

 A cultura de células 2D é utilizada há mais de um século como modelo in vitro 

na ciência biomédica que envolve o crescimento celular em laboratório fora do 

organismo com temperatura e oxigenação ideais. Modelo 2D significa que as células 

são cultivadas em monocamadas que ficam aderentes e pode ser utilizado em vários 

tipos de frascos de cultivo. As células ficam imersas em meio de cultura que contém 
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nutrientes necessários para o crescimento e sobrevivência e que pode ser modificado 

a qualquer momento para estudar diversos parâmetros (DUVAL et al., 2017; 

JEDRZEJCZAK-SILICKA, 2017; SEGERITZ; VALLIER, 2017).   

 As células podem ser isoladas de diversos tecidos e órgãos, tanto de humano 

quanto de animal, como pele, fígado, rim, pulmão, intestino, cérebro, entre outros. 

São classificadas em três tipos: primárias que são isoladas diretamente do tecido ou 

órgão e são muito utilizadas por experimento translacional, uma vez que 

representam bem o tecido alvo, porém a vida útil é curta, pois existe uma quantidade 

limitada de divisão celular e com isso a expansão é interrompida. Outro tipo são as 

células transformadas ou chamadas de imortalizadas que geralmente são 

modificadas geneticamente. Esse tipo celular tem taxa de proliferação mais rápida e o 

uso é prolongado, podendo ser armazenadas e reutilizadas por anos. E por último, as 

células de autorregulação, por exemplo, as células embrionárias, células-tronco 

pluripotentes induzidas, células-tronco neurais e intestinais. Elas têm a capacidade de 

se diferenciar em diversos outros tipos celulares e podem ser utilizadas em longo 

prazo (DOKE; DHAWALE; 2015; SEGERITZ; VALLIER, 2017).  

 São técnicas fáceis de serem seguidas, além de tempos curtos de experimento 

e de custos reduzidos em comparação com outras metodologias. São utilizadas em 

rotinas de laboratórios para realizar principalmente estudos de toxicidade e eficácia 

de moléculas, fármacos, substâncias químicas, entre outras (SHAY; WRIGHT, 2000; 

STEINHOFF et al., 2000). Outros estudos também são realizados a níveis bioquímicos, 

moleculares e genéticos. São testes pré-clínicos que têm algumas limitações como a 

não precisão e organização de um modelo tridimensional que contém todas as 

características de um modelo in vivo (BÉDARD et al., 2020; CUKIERMAN et al., 2001; 

SHAMIR; EWALD, 2014).  
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1.3.1.2 Cultura de células tridimensional (3D) 

 

 O avanço da ciência levou o desenvolvimento em cultivo de células para que 

os modelos atuais fossem melhorados em estudos in vitro. Os modelos 3D de células 

são ótima alternativa ao uso de animais e exibem características que estão mais 

próximas das condições complexas encontradas no in vivo, além de suprir assim as 

limitações que existem no modelo 2D de células. Hoje em dia existem vários métodos 

para produzir, a partir de células, um tecido alvo em cultura 3D como: pele, córnea, 

vasos sanguíneos e outros, que podem ser usados para várias pesquisas no campo da 

ciência, saúde e biotecnologia (BÉDARD et al., 2020; CASTRO; GILLESPIE; BERNSTEIN, 

2019; HUH; HAMILTON; INGBER, 2011; LEVENBERG, 2005; PRUNIÉRAS; DELESCLUSE; 

REGNIER, 1976;). 

 Um dos métodos mais comuns para se obter um cultivo 3D é utilizar scaffolds, 

uma estrutura 3D que pode ser produzida de componentes naturais, sintéticos ou 

mistos, onde se podem semear as células e, assim, formar um tecido. As 

características físicas, químicas e mecânicas contribuem para imitar o microambiente 

do tecido (FANG; EGLEN, 2017; OVSIANIKOV; KHADEMHOSSEINI; MIRONOV, 2018). A 

escolha é feita por meio da natureza do estudo e dos tipos celulares a serem 

utilizados (RAVI et al., 2015). Podem ser utilizados para estudar a fisiologia normal ou 

diversas doenças e estudos de novos fármacos (HAYCOCK, 2011). 

 O modelo de pele reconstruída foi desenvolvido para reproduzir a pele in vitro. 

É baseado no isolamento de células advindas de biópsias, queratinócitos e 

fibroblastos, as quais são cultivadas em camadas. Pode ser utilizado somente 

queratinócitos ou as duas células juntas, reproduzindo assim a pele de espessura 

total, neste caso é adicionado, por exemplo, colágeno tipo I para criar um 

compartimento dérmico. Além disso, podem ser adicionados outros tipos de células 

no modelo como melanócitos na camada basal da epiderme, adipócitos, 

progenitores das células de Langerhans e células endoteliais (BATAILLON et al., 2019; 

DELLAMBRA et al., 2019; MATHES; RUFFNER; GRAF-HAUSNER, 2014). São cultivados 
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em placas de cultura e em interface ar-líquido para promover a diferenciação e 

estratificação epidérmica completa (MATHES; RUFFNER; GRAF-HAUSNER, 2014). Além 

disso, esse modelo é validado pela Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) para vários tipos de testes (DELLAMBRA et al., 2019). 

 Diferente do modelo de pele reconstruído, os explantes são fragmentos que 

são cultivados na totalidade ou partes deles, sendo o modelo que mais se aproxima 

do modelo in vivo. Todas as características teciduais são mantidas, assim como as 

células e estruturas. Podem ser cultivados por curtos e longos tempos, de dias a 

meses. Assim como os demais modelos in vitro, na maioria tem a limitação de não ter 

sistema circulatório, porém é um sistema valioso para o estudo de processos 

biológicos, moleculares, influência de fatores exógenos adicionados, moduladores 

farmacológicos, permeação de fármacos, doenças autoimunes, neoplasias entre 

outras (LEBONVALLET et al., 2010; MATHES; RUFFNER; GRAF-HAUSNER, 2014; STENN; 

DVORETZKY, 1979). Modelos ex vivo de pele, de tecido gastrointestinal, de câncer de 

pâncreas e fígado são exemplos, recentemente, descritos na literatura utilizados para 

vários experimentos utilizando fármacos e outros tratamentos (KOKKINOS et al., 

2021; MARTIN et al., 2019; MISRA et al., 2019; RANDALL; TURTON; FOSTER, 2011). 

 Os microchips são microdispositivos que são desenvolvidos por micro 

bioengenharia que recapitulam unidades funcionais de órgãos e tecidos humanos 

vivos. Os dispositivos variam de tamanho desde um pen drive até uma placa de 

cultura de 96 poços e dentro podem ter um único tecido ou sistemas maiores que 

vinculam vários órgãos unidos. Três características importantes definem este modelo, 

a microarquitetura 3D e os arranjos dos tecidos nas plataformas; integração de vários 

tipos celulares e interfaces funcionais tecido-tecido e forças biomecânicas e 

microambientes bioquímicos que são específicos de cada órgão. Esse modelo é 

interessante, pois permite a simulação, investigação e modula farmacologicamente os 

processos biológicos complexos (ESCH; BAHINSKI; HUH, 2015; LOW et al., 2021). 

Importante ressaltar desse modelo é o sistema de circulação que pode ser 

incluído microfluídicos, que são controlados, para reproduzir a troca de meio de 
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cultura, proteínas e a remoção de metabólitos e detritos celulares. Com essa 

característica, o modelo se coloca à frente do modelo 2D, por exemplo, para melhor 

avaliação e dados mais fidedignos para avaliar eficácia, toxicidade e segurança de 

novos fármacos (HUH; HAMILTON; INGBER, 2011; LOW et al., 2020). 

 

1.3.1.3 Célula de difusão de Franz  

 

 A célula de difusão de Franz é um modelo muito utilizado e padrão ouro para 

avaliar a permeação de fármacos e substâncias. Trata-se do aparelho que contém um 

compartimento doador e receptor, no meio deles é fixada a membrana, que pode ser 

de origem animal (orelha de porco) ou humano (pele), sempre com o estrato córneo 

voltado para a parte do doador no qual a substância a ser testada é aplicada, 

enquanto que a derme fica voltada para baixo no compartimento do receptor 

(BARTOSOVA; BAJGAR, 2012; MICHAELS; CHANDRASEKARAN; SHAW, 1975; SUPE; 

TAKUDAGE, 2021). Utilizando o CLAE é possível quantificar a taxa de permeação da 

substância ao longo do tempo (MOSER et al., 2001). Vale ressaltar que o Food and 

Drug Administration (FDA) em relatório publicado citou fatores importantes a serem 

considerados como o tipo de membrana a ser utilizada, pele dermatomizada ou 

separada por calor; design da célula, estática ou fluxo direto; a temperatura utilizada; 

fluido receptor e a aplicação se é dose infinita ou finita (LAI; MAIBACH, 2009).  

O tipo de célula a ser escolhido é dependente da cinética e propriedades 

físico-químicas das substâncias ou formulações a serem estudadas. Um ponto 

positivo do método é que se utiliza baixa quantidade de amostra e é realizado em 

curto tempo (SUPE; TAKUDAGE, 2021). Esse tipo de experimento de permeação in 

vitro traz informações importantes de absorção, além de fornecer um meio ideal para 

avaliação de características de permeação de substâncias e/ou formulações (JUNG et 

al., 2012, NG et al., 2012). 
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1.3.1.4 Organismos alternativos 

 

 O uso de animais vertebrados superiores está restrito à ética e com isso o uso 

de organismos alternativos também é proposto (DOKE; DHAWALE, 2015). 

 Os animais vertebrados inferiores são escolha interessante para 

experimentação, uma vez que tem relação genética com os demais vertebrados 

superiores. Outro ponto positivo é a questão ética que é menos rigorosa (REDMOND, 

2019). O zebra fish é um exemplo deste modelo mundialmente utilizado. Esse modelo 

permite avaliar modificações no desenvolvimento, identificação de traços fenotípicos 

durante a mutagênese, estudos de toxicidade de produtos farmacêuticos, químicos 

entre outros, além de investigação em doenças como o câncer, problemas cardíacos, 

neurológicos e comportamentais. Pode ser mantido em laboratório com baixo custo 

e otimização de espaço (HILL et al., 2005; PETERSON et al., 2008). 

 Os invertebrados também são bastante utilizados na ciência com modelo 

alternativo, tem sido usado para estudos de diversas doenças, como doença de 

Parkinson, envelhecimento celular, morte celular programada, testes toxicológicos, 

distrofia muscular, cicatrização de feridas, biologia de retrovírus, diabetes, entre 

outras. Também tem baixo custo e períodos curtos de experimento que fortalecem a 

utilização deste modelo, além de menos problemas com a questão ética. Porém, por 

não ter sistema imunológico adaptativo e órgãos subdesenvolvidos isto os limita em 

alguns estudos (LAGADIC; CAQUET, 1998; REDMOND, 2019). Exemplo como a 

Drosophila melanogaster a larva e o embrião são utilizados para estudos 

neurológicos, organogênese processos fisiológicos e de desenvolvimento e 

Caenorhabditis elegans são utilizados em distúrbios neurológicos e imunológicos, 

além disso, para o desenvolvimento e teste de novos fármacos para o tratamento de 

doenças. Ambos são de fácil manuseio e baixo tempo de estudo (REITER et al., 2001; 

ROTHENFLUH; HEBERLEIN, 2002; WILSON-SANDERS, 2011).  

 Outro organismo alternativo utilizado são os microrganismos, como por 

exemplo, Saccharomyces cerevisiae que é um dos mais populares utilizados em 
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experimento científico. É de fácil cultivo, reprodução, crescimento e isolamento, 

podem ser cultivados em vários tipos de meio de cultura e todo seu genoma já foi 

sequenciado. São utilizados em estudos de morte celular programada, reguladores 

da morte celular, em pesquisa de câncer e em doenças neurodegenerativas (MADEO 

et al., 2002; PEREIRA et al., 2012; SIGGERS; LESSER, 2008).  

 

1.3.2 Modelos computacionais 

 

Os modelos computacionais são utilizados para tentar compreender a biologia 

básica e fisiologia do corpo humano. São utilizados modelos e software 

especializados para projetar novos fármacos, assim como simulações são realizadas 

para prever a toxicidade e efeitos biológicos de qualquer molécula alvo ou produto 

químico. Isso ajuda que somente as moléculas com resultados mais promissores 

possam ser utilizadas na experimentação animal, diminuindo assim o número de 

animais. Um exemplo prático é que para saber a ligação do alvo ao receptor, é 

necessário um experimento in vivo, porém pode ser utilizado o software Computer 

Aided Drug Design que prevê o local correto para ligação da molécula no receptor e 

com isso evita moléculas indesejáveis em atividades biológicas (DOKE; DHAWALE, 

2015; RANGANATHA; KUPPAST, 2012; VEDANI, 1991). 

 O software Structure Activity Relationship é outra ferramenta popular utilizada 

que prevê um candidato a fármaco com atividade biológica que contém frações 

químicas ao do composto original. O exemplo seria que o banco de dados de 

atividade de um possível fármaco carcinogênico e mutagênico é previsto em 

software, o qual pode prever resultados de carcinogênese mais adequados que 

qualquer outra molécula (MATTHEWS; CONTRERA, 1998; DOKE; DHAWALE, 2015). 

Estratégias semelhantes também são adotadas para estudos de metabolização e 

absorção de novas moléculas. São utilizados neste caso microprocessadores 

chamados High Throughput Screening que têm como princípio verificar interações do 

ligante com o compartimento biológico por ligações em luminescência, algumas 
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técnicas são utilizadas como anisotropia de fluorescência, espectroscopia de 

correlação de fluorescência, intensidade de fluorescência, microscopia de imagem 

vitalícia de fluorescência, transferência de energia de ressonância de fluorescência, 

entre outras (GUPTA, 1993; RANGANATHA; KUPPAST, 2012). Assim, com o rápido 

desenvolvimento tecnológico, os modelos computacionais têm futuro brilhante como 

alternativo ao uso de animais, além de uma triagem de alto rendimento e custos e 

tempo reduzido (BÉDARD et al., 2020; EKINS; MESTRES; TESTA, 2007; HARTUNG; 

HOFFMANN, 2009).  

 

1.4 Modelo experimental de pele humana  

 

1.4.1 Estrutura da pele  

 

 A pele junto com seus apêndices (pelos, e glândulas sudoríparas e sebáceas) 

forma o maior órgão do corpo humano chegando a aproximadamente 10% da massa 

corporal. Além disso, desempenham inúmeras funções importantes como defesas 

contra infecções de microrganismos e toxinas, manutenção do equilíbrio hídrico, 

barreira mecânica contra traumas, homeostase hidroelétrica, absorção, secreção 

endócrina, detecção sensorial, participação no sistema imunológico e também tem 

papel nas funções metabólicas (CLARK; GHOSH; TONNESEN, 2007; COALSON et al., 

2019; GÁL et al., 2011; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; KENDALL; NICOLAOU, 2013). 

É constituída por uma camada epitelial, a epiderme, que tem origem 

ectodérmica onde se localizam os queratinócitos que são as principais células que 

formam essa camada e por uma camada conjuntiva, a derme, que se origina da 

mesoderme, que é formada principalmente por fibroblastos e matriz extracelular 

onde se encontram os apêndices (pelos e glândulas) e estruturas como vasos 

sanguíneos e fibras nervosas. Essas duas camadas são unidas pela junção 

dermoepidérmica que atua como suporte para a epiderme, estabelecendo polaridade 

celular com troca de fluidos e direção do crescimento. Abaixo da derme encontra-se 
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a camada da hipoderme que une a pele aos órgãos adjacentes (EHRENREICH; 

RUSZCZAK, 2006; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; KENDALL; NICOLAOU, 2013). Na 

figura 1 podem ser observadas didaticamente as camadas e estruturas da pele. 

 

Figura 1 – Esquema organizacional da pele humana com suas camadas, células 

e anexos 

 
Fonte: PEREIRA et al., 2017. 

 

A camada epidérmica humana possui espessura entre 0,07 a 0,12 mm sendo 

esta a camada mais externa composta por epitélio multiestratificado pavimentoso 

queratinizado, ou seja, é formada por camadas de células justapostas. As principais 

funções são de proteção externa e barreira mecânica e contra entrada de água e 

microrganismos. É composta por quatro tipos celulares: a maior parte por 

queratinócitos que estão distribuídos de 4 a 5 camadas e são responsáveis por 

produzir queratina, os melanócitos que estão localizados na camada basal entre os 

queratinócitos e é responsável por produzir melanina, células de Langerhans que tem 

a função de apresentação de antígenos e células de Merkel que faz a síntese de 

catecolaminas e responsável pela sensibilidade tátil. A epiderme por ser uma camada 



                                                                                                                         Introdução  |  33 

 

avascular, ela recebe nutrientes por difusão a partir de vasos sanguíneos existentes 

na derme (COALSON et al., 2019; EDWARDS, 2005; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; 

KENDALL; NICOLAOU, 2013; MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012). 

A derme é a camada mais espessa da pele, de tecido conjuntivo de origem 

mesenquimal e é vascularizada. Está ligada à camada epidérmica em sua porção 

superior e em sua porção inferior à camada da hipoderme. Diferentemente da 

epiderme, a espessura varia de 1 a 4 mm (SILVER; FREEWAN; DEVORE, 2001). 

Encontramos na composição os vasos sanguíneos e linfáticos, glândulas sudoríparas 

e sebáceas, folículos pilosos, terminações nervosas. É formada por uma matriz (ácido 

hialurônico e mucopolissacarídeos), fibras colágenas, elásticas e reticulares, células 

(fibroblastos, macrófagos, mastócitos) e pelos leucócitos que, por diapedese, chegam 

ao tecido pela corrente sanguínea (HABIF, 1996; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). É 

dividida em duas camadas, a papilar (superior) localizada próxima a epiderme, 

constituída de tecido conjuntivo frouxo e composta por fibras de colágeno que estão 

dispostas aleatoriamente e uma segunda camada, a reticular (inferior) que se une ao 

tecido subcutâneo e é composta por fibras densas de colágeno e estão dispostas 

paralelamente a superfície da pele (EDWARDS, 2005; KENDALL; NICOLAOU, 2013; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; MCLAFFERTY; HENDRY; ALISTAIR, 2012). 

A hipoderme, que é o tecido subcutâneo, está localizada abaixo da derme e é 

composta por adipócitos que têm a função de reserva de energia do corpo, além da 

prevenção de perda de calor e proteção dos órgãos internos (EDWARDS, 2005; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

 

1.4.2 Cultivo do modelo ex vivo de pele  

 

Modelos de explante de pele consistem em cultivar pequenos fragmentos de 

pele humana saudável, advindo de cirurgias, na maioria das vezes cirurgias plásticas, 

em meio artificial por meios de culturas específicos que contém nutrientes para 

crescimento e proliferação, além de condições ótimas de temperatura e oxigenação 
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(COMPANJEN et al., 2001; JACOBS et al., 2006). São mantidos por semanas em meio 

artificial e podem ser observadas a viabilidade e proliferação por meio de marcadores 

celulares específicos como expressão de ki-67 e keratin 6 que indicam atividade dos 

queratinócitos, além de marcações histológicas e bioquímicas para síntese e/ou 

degradação de fibras elásticas e de colágeno (XU et al., 2012). Entretanto assim como 

outros modelos, este também tem algumas limitações como ausência de sistemas 

circulatórios e nervosos, perda de alguns tipos celulares ao longo do tempo 

(melanócitos, células de Langerhans e células endoteliais), além da variabilidade que 

existe entre os doadores (MATHES; RUFFNER; GRAF-HAUSNER, 2014). 

Os explantes de pele têm sido um interessante modelo para o estudo de 

cicatrização de feridas, processos inflamatórios, doenças autoimunes, transformação 

maligna, estresse, envelhecimento e também para testes de triagem. Uma vez que, 

são de fácil obtenção e possuem grande potencial em relação à pesquisa 

dermatológica referente a respostas teciduais e celulares (LEBONVALLET et al., 2010). 

O hOSEC representa um modelo de explante que está mais próximo à pele 

humana em condições de uso in vivo, com dimensões em 3D, constituído de 

melanócitos, células de Langerhans, queratinócitos, fibroblastos dérmicos 

(glicosaminoglicanos e colágeno) e de apêndices cutâneos, tais como os folículos 

capilares e glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas, apresentando vantagens frente 

aos demais modelos alternativos já existentes (FRADE et al., 2015). Este modelo é 

considerado eficiente para testes de produtos que necessitam ser avaliados quanto à 

eficiência da atividade e segurança para a pele humana e tem-se consolidado como 

alternativa ao uso de modelos em animais de experimentação (ANDRADE et al., 

2015). 

 O uso do modelo de pele vem crescendo durante os anos e várias pesquisas 

em campos diferentes mostram que a partir das características tem se tornado cada 

vez mais um importante modelo alternativo ao uso de animais e com resultados 

satisfatórios e fidedignos. Assim, a partir de resultados obtidos de outros estudos do 

nosso grupo de pesquisa, torna-se relevante estudar o potencial do modelo ex vivo 
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de pele, hOSEC, para a absorção de insumos farmacêuticos e a viabilidade de ser ter 

um modelo de neoplasia cutânea, uma vez que não são relatados na literatura outros 

estudos que utilizam este modelo para estes fins. 



 

 

 

 

 

 

Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Validar o modelo ex vivo de pele humana (hOSEC) para ensaio de absorção de 

insumos farmacêuticos 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar a viabilidade celular de queratinócitos e fibroblastos primários, HaCaT e 

3T3 tratadas com Dacarbazina e Rifampicina; 

 Avaliar a viabilidade celular de linhagens de melanoma (A375, 1205 Lu e SK-

MEL-103) tratadas com Dacarbazina; 

 Avaliar a viabilidade celular do modelo hOSEC tratados com Dacarbazina e 

Rifampicina; 

 Validar o modelo hOSEC e analisar por meio de cromatografia líquida de alta 

eficiência a absorção da Dacarbazina pelo hOSEC; 

 Avaliar a estrutura e viabilidade do modelo hOSEC tratados com Dacarbazina 

por meio de histologia com coloração hematoxilina e eosina e TUNEL; 

 Avaliar qualitativamente a inoculação de células A375 no modelo hOSEC 

(modelo de metástase cutânea) por meio coloração de hematoxilina e eosina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 

 Dacarbazina (DTIC) (≥ 99% pureza), Rifampicina (RIF) (≥ 99% pureza), 3-[4,5-

dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-brometo de tetrazólio (MTT), 2,3,5-Trifeniltetrazólio 

cloreto (TTC), tampão fosfato-salino (PBS), dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, Missouri, EUA); Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), Defined 

Keratinocyte Medium (DKM), soro bovino fetal (SBF), antibiótico e antimicótico (AA) 

(penicilina 10.000 U, estreptomicina 10.000 μg e 25 μg de anfotericina B por mL), L-

glutamina, tripsina-EDTA (10X) (GIBCO - Invitrogen Corporation - Grand Island, NY, 

EUA); ácido clorídrico (HCl), etanol, acetonitrila, metanol, hematoxilina de Harris, 

Entellan (Merck®, Darmstadt, Alemanha); formalina, xilol (Synth, LabSynth - Diadema, 

Brasil), água ultrapura (Milli-Q Millipore Simplocity 185, Bedford, EUA).   

 

3.2 Linhagens celulares 

 

3.2.1 Células primárias 

 

 Queratinócitos (KC) e fibroblastos (FB) humanos foram isolados de fragmentos 

de pele humana de pacientes saudáveis submetidos à cirurgia plástica de abdômen 

de acordo com Souto et al. (2006). Todos os protocolos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, processo 12175/2017 (ANEXO A) e os 

pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B). 

As amostras de pele foram seccionadas em fragmentos com o auxílio de um punch 

de 0,8 cm e armazenadas em tubos cônicos estéreis de 50 mL contendo 10 mL de 

PBS mais 1,5% de AA overnight a 4ºC. Em seguida, o excesso de tecido adiposo foi 

removido e a amostra foi cortada em pequenos pedaços, colocados em tubos 
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cônicos estéreis de 15 mL contendo 7 mL de tripsina 0,25% e incubada por 4 h a 37ºC 

em estufa com 5% de CO2. Após este tempo, a tripsina foi neutralizada com 7 mL de 

meio de cultura DMEM suplementado com 10% de SBF, esta solução foi filtrada em 

filtro de náilon de 40 µm (Corning, NY, EUA) e centrifugada a 1200 rotações por 

minuto (rpm) por 10 minutos (min). Em seguida, o sobrenadante de cada tubo foi 

descartado e o pellet ressuspenso com 4 mL de meio de cultura específico para cada 

tipo de célula (DKM ou DMEM) e colocado em frascos de cultura de 25 cm2 e 

incubado a 37ºC em estufa com 5% de CO2. KC foram cultivados em DKM e FB em 

DMEM (glicose 4,5 g/L) e ambos foram suplementados com 10% de FBS, 1% de AA e 

1% de solução de L-glutamina. Após 20 dias de cultivo, as células foram congeladas 

em tubo criogênico contendo 1 mL de solução de SBF e 10% de DMSO e 

armazenadas em nitrogênio líquido.  

 

3.2.2 Células imortalizadas 

 

 As células A375, 1205 Lu, SK-MEL-103 (linhagens celulares de melanoma 

humano) foram cedidas pela Profa. Dra. Enilza Maria Espreafico do Departamento de 

Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-

USP. Linhagem NIH-3T3 (linhagem celular de fibroblastos de camundongo) foi 

adquirida da American Type Culture Collection (ATCC CRL-1658, Manassas, Virginia, 

EUA) e a célula HaCaT (linhagem celular de queratinócitos humanos) foi adquirida do 

Banco de Células do Rio de Janeiro. Todas as células foram cultivadas em DMEM 

suplementado com 10% de SBF e 1% de AA e incubadas a 37ºC em estufa com 5% 

de CO2.  

 

3.2.3 Cultivo celular 

 

No Laboratório de Cicatrização e Hanseníase da FMRP-USP, sob condições 

estéreis, todas a linhagens celulares foram descongeladas em banho-maria à 37ºC e 
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transferidos para tubos cônicos estéreis contendo 10 mL de DMEM gelado (4ºC) e 

centrifugados a 1000 rpm, temperatura de 10ºC, por 10 min. De cada tubo o 

sobrenadante foi descartado e os pellets foram ressuspensos em 8 mL de meios de 

cultura específicos para cada tipo celular, ambos suplementados com 10% SBF, 1% de 

solução de L-glutamina e 1% solução de AA e cultivadas em frascos de cultura de 75 

cm2 a 37ºC em estufa com 5% de CO2. 

Após atingir 80% de confluência, o meio de cultura foi descartado e 

adicionado 10 mL de PBS para lavar o frasco de cultura. Em seguida, foi adicionado 4 

mL de solução de tripsina 0,05% e incubado à 37ºC por 5 min. Após, foi adicionado 4 

mL de DMEM suplementado com 10% de SBF. O volume foi então transferido para 

um tubo cônico estéril de 15 mL e centrifugado à temperatura ambiente a 1200 rpm 

por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em 1 mL de meio 

de cultura específico para cada célula. Em seguida, as células foram contadas em 

câmara de Neubauer para utilização no ensaio de citotoxicidade. 

 

3.3 Cultura do tecido de pele – preparação do hOSEC 

 

A pele humana saudável foi obtida a partir do descarte de cirurgia plástica de 

abdômen com consentimento informado dos pacientes (ANEXO B) (18-50 anos, 

fototipos II e III) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. Todos os protocolos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo (número do protocolo: 12175/2017). 

Após a cirurgia, a pele foi colocada em recipiente estéril de vidro, 

hermeticamente fechado, e mantida em caixa térmica para transporte ao Laboratório 

de Cicatrização e Hanseníase da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. A 

pele foi incubada com PBS mais 1,5% de AA overnight a 4ºC. 

O tecido foi manipulado dentro do fluxo laminar com materiais estéreis. O 

tecido subcutâneo foi retirado e a pele (epiderme + derme) foi seccionada em 
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fragmentos com o auxílio de um punch de 1 cm. A espessura da derme e epiderme 

pode variar de paciente para paciente e da região do abdômen. 

Os fragmentos foram colocados em placas de cultura de 12 poços sobre papel 

filtro (80 g/m2, permeabilidade ao ar 26 l/s m2, porosidade 25 μm) apoiados em 

grades metálicas (aço inoxidável), um fragmento por poço, com 2 mL de DMEM 

suplementado com 10% de SBF, 1% de L-glutamina e 1% de AA. Os fragmentos de 

pele foram posicionados com a epiderme acima da interface do ar, e a derme 

submersa no meio de cultura para que a epiderme ficasse em contato com o ar, ou 

seja, não coberta pelo meio de cultura conforme demonstrado na figura 2. As placas 

foram incubadas a 37ºC em estufa com 5% de CO2 (LEITE et al., 2021). 

 

Figura 2 – Esquema de montagem de cultura do modelo ex vivo de pele humana 
(hOSEC) 

 

 

O modelo é constituído por um fragmento de pele humana de espessura total (punch de 1 
cm) montado em uma placa de 12 poços contendo meio de cultura com a epiderme 
permanecendo acima da interface do ar sobre o papel filtro e a grade metálica. 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
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3.4 Fármacos e diluições 

 

Foram utilizados os fármacos DTIC para os ensaios de viabilidade celular e 

tecidual, validação, absorção e histologia e RIF para os ensaios de viabilidade celular 

e tecidual. Foi preparada uma solução mãe de 5 mg/mL de DTIC, primeiramente foi 

diluída em 100 µL de HCl 1 mol/L e em seguida completado para 1 mL de DMEM, 

filtrada em filtro 0,22 µm e protegida de luz. Para a RIF foi preparada uma solução 

mãe de 2 mg/mL, primeiramente diluída em 50 µL de DMSO e em seguida 

completada para 1 mL de DMEM, filtrada em filtro 0,22 µm e protegida de luz. As 

concentrações de 10, 20, 50, 100, 200 µg/mL de DTIC foram testadas em todas as 

células, primárias e imortalizadas, já para viabilidade tecidual foram utilizadas as 

concentrações de 100, 200, 300 µg/mL. Para RIF foram utilizadas as concentrações de 

10, 20, 50, 100, 200 µg/mL, porém somente em células primárias e células 

imortalizadas HaCaT e 3T3, já para viabilidade tecidual foram utilizadas as 

concentrações de 100, 150, 200 µg/mL. 

 

3.5 Ensaio de viabilidade celular 

 

A viabilidade de todas as linhagens celulares foi avaliada usando o método 

colorimétrico MTT, que se baseia na capacidade das células vivas reduzirem o sal de 

tetrazólio em cristais de formazan com coloração púrpura. 

As células foram plaqueadas em microplacas de fundo plano de 96 poços a 

uma densidade de 2 x 104 células/mL (volume de 200 µL) por poço, em triplicata, até 

atingir 70% de confluência. Foram preparadas as soluções concentradas de DTIC e 

RIF como descrito na seção 3.4. Posteriormente, todo o volume do meio de cultura 

foi substituído por meio de cultura específico para cada célula contendo DTIC em 

diferentes concentrações (10, 20, 50, 100, 200 µg/mL) e da mesma forma foi realizado 

com a RIF nas mesmas concentrações. DMEM ou DKM na ausência de fármaco e 

meio de cultura mais DMSO 50% foram usados como controle e controle negativo, 
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respectivamente. As placas foram incubadas a 37ºC em estufa com 5% de CO2 e a 

viabilidade celular foi avaliada por 24, 48 e 72 horas (h). Após os tempos de 

incubação, foram retiradas todas as soluções dos poços e as células lavadas com PBS. 

Em seguida, foram adicionados 20 μL da solução estoque de MTT (Sigma-Aldrich Co. 

LLC.) (5 mg/mL em PBS), associada a meio de cultura DMEM (sem vermelho de fenol) 

ou DKM (180 μL) e as placas foram incubadas sob as mesmas condições anteriores 

durante 3 h. Ao término, as soluções foram descartadas e 200 µL de DMSO foram 

adicionados para dissolver os sais de formazan, e a absorbância foi medida em 570 

nm. Os resultados são expressos usando a relação entre a densidade óptica da 

amostra (DOA) e a densidade óptica de controle (DOC): (DOA/DOC)*100 (KRISHNAN; 

MANI; JASMINE, 2014; MOHAMMADI; VATANPOUR; SHIRAZI, 2015; QIAO et al., 

2014). 

 

3.6 Ensaio de viabilidade tecidual 

 

A viabilidade tecidual foi avaliada pelo método colorimétrico TTC, que se 

baseia na capacidade das células vivas reduzirem o cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio a 

formazan insolúvel, método mais sensível e eficaz para demonstrar a viabilidade 

tecidual segundo Vostálová et al. (2018). 

Como mencionado na seção 3.4, foram preparadas as soluções concentradas 

de DTIC e RIF. Os fragmentos de pele foram colocados em grades metálicas em 

placas de 12 poços com um fragmento por poço e foram adicionados 2 mL de meio 

contendo soluções teste DTIC (100, 200, 300 µg/mL) e RIF (100, 150, 200 µg/mL). Os 

mesmos controles usados para analisar a viabilidade celular também foram usados 

para avaliar a viabilidade tecidual nos tempos de 24, 48, 72 e 96 h. As placas foram 

incubadas a 37ºC em estufa com 5% de CO2. Após o período de incubação, 1 mL de 

solução de TTC 2% preparada com DMEM sem vermelho de fenol foi adicionado em 

placas de 24 poços juntamente com os fragmentos e foram incubadas nas mesmas 

condições por 2 h. Os fragmentos foram lavados com solução salina 0,9% e 
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transferidos para uma nova placa de 24 poços contendo 1,5 mL de DMSO/etanol 

(1:1). A extração foi realizada à temperatura ambiente, protegida da luz, overnight sob 

agitação. Posteriormente, alíquotas de 200 µL foram transferidas para uma placa de 

96 poços e a absorbância foi medida em 485 nm. Os resultados foram expressos 

usando a relação entre a densidade óptica da amostra (DOA) e a densidade óptica de 

controle (DOC): (DOA/DOC)*100 (DE LAVOR et al., 2015; VOSTÁLOVÁ et al., 2018). 

 

3.7 Desenvolvimento e validação de método bioanalítico em CLAE para 

quantificação de DTIC 

 

3.7.1 Condições cromatográficas 

 

O método bioanalítico foi desenvolvido com o intuito de quantificar a DTIC em 

diferentes condições biológicas: (i) no meio de cultura, onde o fármaco foi aplicado, 

(ii) no tecido cutâneo, o qual absorve o fármaco, bem como no (iii) papel filtro, 

componente do modelo e possível interferente. Essa quantificação dá-se de modo a 

possibilitar a observação da absorção da DTIC pela pele durante 24 h de 

experimento.  

O método foi desenvolvido e validado de acordo com Lal Prasanth e Sridhar 

(2014) e Safgren et al. (2001), com adaptações. Foi utilizado um aparelho de CLAE 

(Shimadzu LC 10AD), equipado com duas bombas (LC-10 AD VP), desgaseificador a 

gás hélio, forno de coluna (CTD 10A VP) e detector UV-visível (SPD 10A). O 

comprimento de onda de trabalho foi de 318 nm. A coluna cromatográfica utilizada 

foi C18 Waters XTerra RP18 5 mm (150 mm x 4.6 mm, 5 µm, 110 A), inserida no 

compartimento de forno controlado por um termostato (CTO 10A) com uma 

temperatura de 25ºC. A fase móvel foi composta de acetonitrila (20): água (80) v/v 

(grau CLAE). O sistema contém um auto-injetor (SIL10AF) e o volume de injeção de 

amostra foi de 30 μL. O fluxo de fase móvel utilizado foi de 0,7 mL/min. O software 

utilizado para aquisição de dados foi ClassVP. 
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3.7.2 Validação do método 

 

 Para validação do método foi utilizada a metodologia de sobreposição de 

matriz que consiste em adicionar o analito em uma solução matricial (meio de cultura 

e homogenato de pele) ao qual será analisado. Foi realizada conforme as diretrizes 

da Conferência Internacional de Harmonização (ICH) (ICH, 2003) e a Agência Europeia 

de Medicina (EMA) (EMA, 2012). No sentido de preservação da natureza, os princípios 

da química verde foram adotados utilizando o mínimo de solvente orgânico em 

todas as fases do experimento. 

Uma solução estoque foi preparada a 2,0 mg/mL de DTIC e foi utilizada em 

quatro condições; (i) em metanol, (ii) sobre a matriz (pele), (iii) em meio de cultura e 

iv) papel filtro. A pele (punch 1 cm) foi macerada em 5 mL de metanol com auxílio de 

um homogeneizador de tecidos Omni TH (Kennesaw, GA, EUA) por 1 min gerando 

um homogenato de pele ao qual foi centrifugado a 2000 rpm por 5 min. O meio de 

cultura foi diluído 1:10 em água ultra purificada e o papel filtro foi armazenado em 

microtubo de 2 mL contendo 1 mL de metanol, sendo este último avaliado como 

possível interferente.  

Para validação do método foram avaliados os seguintes parâmetros: 

seletividade e sensibilidade, linearidade e efeito matriz, precisão, exatidão e robustez. 

 

3.7.2.1 Seletividade e sensibilidade 

 

A seletividade do método foi confirmada pela análise individual de possíveis 

amostras interferentes, que foram: pele humana, solventes e diluentes do processo, 

meio de cultura e papel absorvente. O limite de detecção e quantificação foi 

determinado diluindo a última concentração da curva analítica de maneira gradativa 

até que o sinal de detecção fosse pelo menos duas vezes o sinal da linha de base. 

Foram determinados os limites de quantificação inferior e superior a partir das 

concentrações mais baixas e mais altas que se contemplam dentro da faixa linear, as 
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quais foram injetadas 10 vezes para confirmar a precisão e exatidão. O critério de 

aceitação para a determinação do limite inferior de quantificação foi que este 

apresentasse coeficiente de variação (CV) menor que 20%. 

 

3.7.2.2 Linearidade e efeito matricial 

  

 A linearidade foi avaliada por três curvas de calibração diferentes: (i) DTIC em 

metanol, (ii) DTIC adicionado na matriz de pele humana e (iii) DTIC adicionado em 

meio de cultura. Essas curvas de calibração foram realizadas a fim de observar a 

influência da matriz na quantificação da DTIC. As três curvas foram avaliadas nas 

faixas de 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 µg/ml (n=3 para cada concentração). Este ensaio foi 

realizado em triplicata e por três dias consecutivos (totalizando n=9 para cada 

concentração).  

A distribuição dos resíduos (erros) também foi avaliada, e a análise foi 

realizada utilizando Lack-of-fit para detectar a presença de autocorrelação 

(dependência) nos resíduos de uma análise de regressão. 

 

3.7.2.3 Precisão e exatidão 

 

A precisão e exatidão foram avaliadas a partir de baixas, médias e altas 

concentrações de DTIC (5, 20, 40 µg/ml) com três réplicas cada, intradia (no mesmo 

dia) e interdia (em dias diferentes) (n=9). Cada réplica foi preparada 

independentemente. A precisão foi expressa como CV, e a acurácia foi expressa como 

erro relativo em porcentagem (%RE). O critério de aceitação, segundo a EMA (2012), 

foi que as variações não ultrapassassem 20%. 
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3.7.2.4 Robustez 

 

A robustez foi determinada através de pequenas mudanças em pontos críticos 

do método. Foram selecionados os seguintes pontos críticos: composição da fase 

móvel de acetonitrila e água de 20:80 (v/v) para 15:85 (v/v), o comprimento de onda 

de 318 para 320 nm e a taxa de fluxo de 0,7 a 0,8 mL/min. Para cada parâmetro 

alterado foram realizadas curvas analíticas em triplicata independentes, e a robustez 

foi determinada baseada na alteração do tempo de retenção do analito. 

 

3.8 Estudo de cinética da DTIC no modelo hOSEC 

 

 Após 24 h de montagem das placas com as peles (seção 3.3), o meio de 

cultura foi substituído por um meio de cultura contendo 200 µg/mL de DTIC. Esta 

concentração foi escolhida, porque não há trabalhos na literatura que realizaram esse 

tipo de dosagem na pele e com isso foi escolhido uma concentração mais alta para 

que desse algum sinal no momento da quantificação por CLAE.  

Primeiramente os fragmentos foram retirados em triplicata nos tempos 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 h. Os fragmentos foram separados em tubos cônicos 

de 15 mL contendo 5 mL de metanol, o meio de cultura de cada poço foi 

armazenado em tubos de 4 mL e o papel filtro foi armazenado em microtubos de 2 

mL contendo 1 mL de metanol. Todas as amostras foram utilizadas para extração da 

DTIC. Porém, ao analisar os resultados, puderam-se observar mudanças muito 

pequenas entre os tempos escolhidos. A partir desses novos resultados foram 

realizados outros experimentos e agora os fragmentos foram retirados em triplicata 

nos tempos 30 min, 1, 3, 6, 12, 24 h, deixando um intervalo maior entre os tempos.  
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3.8.1 Absorção da DTIC no modelo hOSEC 

 

Como já mencionado, o fragmento (punch 1 cm) foi macerado em 5 mL de 

metanol com auxílio de um homogeneizador de tecidos Omni TH por 1 min e 

centrifugado a 2000 rpm por 5 min e o meio de cultura foi diluído 10x em água 

ultrapura. Os sobrenadantes das amostras foram então injetados no aparelho de 

CLAE, nas condições descritas anteriormente na seção 3.7.1, para quantificar a DTIC 

na pele, no meio de cultura e no papel filtro. A figura 3 mostra o esquema de 

extração e quantificação.  

 

Figura 3 – Etapas de montagem, extração e quantificação da DTIC no modelo hOSEC 

 

(A) DTIC foi adicionado no meio de cultura. (B) Após 24 h, os fragmentos de pele foram 
cortados e triturados em metanol, o meio de cultura foi armazenado e o papel filtro foi 
armazenado em tubo de 2 mL com 1 mL de metanol. (C) O sobrenadante da pele após 
extração e centrifugação da DTIC, o meio de cultura diluído 10x e solução de extração do 
papel filtro foram colocados em frascos de CLAE. (D) DTIC foi quantificada por CLAE usando 
os parâmetros cromatográficos já mencionados. 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
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3.9 Estudo histomorfológico 

  

 Após os tempos experimentais (30 min, 1, 3, 6, 12, 24 h) os fragmentos foram 

processados seguindo o protocolo já estabelecido no Laboratório de Hanseníase e 

Cicatrização da FMRP-USP. Primeiramente, as amostras foram colocadas em cassetes 

histológicos e submersas em solução de formalina 10% diluída em tampão fosfato 

0,1 M por 24 h, em seguida foram lavadas com o mesmo tampão para a retirada do 

excesso de formalina e transferidas para recipiente contendo álcool 70%, onde 

permaneceram até o processo de inclusão de parafina. O tempo no álcool não deve 

exceder 5 dias. Para a inclusão de parafina, as amostras, primeiramente, passaram por 

várias soluções para desidratação: álcool 80%, 90% e 95%, 1 h em cada; álcool 

absoluto I, II e III, 1 h em cada; mistura álcool-xilol (1:1) overnight; xilol I, II e III por 1 

h, parafina a 60ºC por 2 h. Em seguida os fragmentos foram cortados ao meio e com 

o auxílio de formas de metal as amostras foram incluídas novamente com mais 

parafina para que ficassem no molde para serem cortadas no micrótomo. 

 Foram realizados cortes de 5 µm de espessura e colocados em lâminas 

histológicas (Olen) para a coloração de hematoxilina e eosina (HE) e cortes de 5 µm 

de espessura colocados em lâminas silanizadas (Knittel) para análise do ensaio de 

TUNEL. 

 

3.9.1 Coloração de HE 

 

 As lâminas foram deixadas em estufa a 60ºC por 2 h para que toda a parafina 

fosse escorrida dos cortes. Após, as lâminas passaram por várias soluções: xilol I, II, III; 

mistura álcool-xilol (1:1), álcool absoluto I, II, álcool 95%, 70% e 50% por 2 min cada, 

5 min em água corrente e 2 enxágues em água destilada; coradas com hematoxilina 

por aproximadamente 5 min, lavadas em água corrente por 5 min, 1 enxágue em 

água destilada, 1 enxágue em álcool 80%, e coradas com eosina por 

aproximadamente 1 min. Em seguida para a montagem, as lâminas foram passadas 
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rapidamente em álcool 70%, 95%, álcool absoluto I, II, mistura álcool-xilol (1:1) e xilol 

I, II por 2 min e assim foi fixada a lamínula utilizando o meio de montagem Entellan 

(Merck, Darmstadt, Germany). 

 

3.9.2 Ensaio de apoptose (TUNEL) 

 

 O ensaio de apoptose dos tecidos foi determinado por TUNEL usando o kit 

DeadEnd™ Colorimetric TUNEL (Promega Corporation, Madison, WI, EUA) seguindo o 

protocolo do fabricante. Uma amostra de pele do pemphigus vulgaris foi usada como 

controle positivo de apoptose sem DTIC. 

 

3.9.3 Análise de imagens 

 

 Tanto para a coloração de HE quanto para o ensaio de TUNEL foi utilizado o 

microscópio óptico Leica DM 4000B® equipado com uma câmera LEICA DFC® 280 

(Leica Microsystems, Germany) para captura das imagens histológicas. Para coloração 

de HE foram feitas imagens nos aumentos de 200x e 400x e para o ensaio de TUNEL 

no aumento de 400x, utilizando software Leica Aplication Suite (LAS) versão 3.2.0. A 

estrutura do tecido e a viabilidade celular foram analisadas com e sem a adição de 

DTIC. 

 

3.10 Inoculação de células neoplásicas A375 no modelo hOSEC 

 

 A fim de verificar a possibilidade de se formar um tumor no modelo hOSEC 

com células neoplásicas, após o cultivo da linhagem A375 (seção 3.2.3) as células 

foram contadas em câmara de Neubauer. Em seguida 25 µL de suspensão das células 

em uma concentração 1x106 células/mL foram inoculadas na porção dérmica dos 

fragmentos de pele (punch 1 cm), com auxílio de uma seringa de insulina (Figura 4). 

Foram analisadas por coloração de HE (seções 3.9.1; 3.9.3) a localização das células e 
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perfil morfológico nos dias 1, 10, 15 e 20. No grupo controle não foram inoculadas as 

células. O experimento foi realizado em triplicata. 

 

Figura 4 – Esquema de inoculação das células neoplásicas A375 no modelo hOSEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o auxílio de uma seringa de insulina foi injetada, intradérmico, uma concentração de 
1x106 de células neoplásicas.  
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.11 Limitações do estudo 

 

 Assim como foi realizado com DTIC, o trabalho tinha por objetivo fazer a 

validação, por CLAE, e absorção da RIF, porém algumas dificuldades foram 

encontradas no decorrer do trabalho. Já existem na literatura vários trabalhos que 

validaram a RIF, porém não em pele e sim em outras matrizes, assim a validação da 

RIF na pele teria um caminho mais curto, porém, os parâmetros para validação foram 

seguidos e várias tentativas de melhoramento também foram testadas, mas 

infelizmente não foi possível reproduzir, obtendo resultados bastante diferentes e/ou 

sem sinal cromatográfico da RIF (CHELLINI et al., 2015; GOUTAL et al., 2016; LIU et al., 

2008; LOUVEAU et al., 2016; MORENO-EXEBIO; GRANDE-ORTIZ, 2014; PEREIRA et al., 

2018; TATARCZAK; FLIEGER; SZUMI£O, 2005). Além disso, por conta da pandemia 



                                                                                                            Material e Métodos  |  53 
 

 

COVID-19, os laboratórios ficaram praticamente sem uso no ano de 2020 o que 

limitou a continuação dessa parte do trabalho. Com isso, foi possível realizar as 

primeiras etapas do trabalho com a RIF, diluição, viabilidade celular e tecidual.  

 

3.12 Análise dos resultados 

 

Os dados foram expressos com o valor médio ± erro padrão das médias 

(EPM). As variações estatísticas entre os grupos foram determinadas utilizando 

análise One-Way ANOVA (variância para múltiplas comparações), seguida de um 

pós-teste Tukey. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. Foram 

utilizados os softwares GraphPad Prism 8 (San Diego, CA, 176 EUA) e Minitab 17 

(State College, Pensilvânia, EUA) para as análises e construção dos gráficos.  
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4 RESULTADOS 

 

Como resultados de nosso estudo, cabe ressaltar que boa parte do conjunto 

encontra-se já publicado no artigo “Ex vivo model of human skin (hOSEC) for 

assessing the dermatokinetics of the anti-melanoma drug Dacarbazine“, na 

revista European Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 160, p. 105769, May. 2021 

(ANEXO C). 

 

4.1 Dacarbazina 

 

4.1.1 Viabilidade celular e tecidual 

 

 Foi utilizado o método MTT para verificar a viabilidade de células primárias e 

imortalizadas da pele e células neoplásicas frente a DTIC. Na figura 5 pode ser 

observado que tanto KC quanto FB humanos (primários) tiveram viabilidade acima de 

77% em todas as concentrações estudadas (10, 20, 50, 100, 200 µg/mL) nos tempos 

de 24, 48 e 72 h. Os desvios encontrados nos resultados podem ser explicados pela 

variabilidade da pele dos pacientes (LEITE et al., 2021).  
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Figura 5 – Viabilidade de células primárias tratadas com DTIC 

(A-C) Viabilidade de KC primários e (D-F) viabilidade de FB primários pelo método MTT, 
tratadas com DTIC nos tempos de 24, 48, 72 h. Os resultados foram expressos em 
porcentagem de viabilidade celular. Os valores representam as médias ± EPM (n=3). * 
Corresponde à diferença significativa (p<0,05) para o basal por análise One-Way ANOVA 
seguida por pós-teste de Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O mesmo perfil pôde ser observado com as células imortalizadas HaCaT e 3T3, 

que mostraram viabilidade acima de 83% nas concentrações e tempos determinados 

no estudo (Figura 6). 
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Figura 6 – Viabilidade de células imortalizadas tratadas com DTIC 

(A-C) Viabilidade HaCaT e (D-F) viabilidade de 3T3 pelo método MTT, tratadas com DTIC nos 
tempos de 24, 48, 72 h. Os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade 
celular. Os valores representam as médias ± EPM (n=3). * Corresponde à diferença 
significativa (p<0,05) para o basal por análise One-Way ANOVA seguida por pós-teste de 
Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em contrapartida ao analisar a linhagem de melanoma A375, pôde-se observar 

que esta linhagem é extremamente sensível à DTIC. Em 24 h ainda se mantém com 

viabilidade acima de 74%, porém em 48 h nas concentrações de 50, 100, 200 µg/mL 

houve uma diminuição na viabilidade abaixo de 64% e em 72 h todas as 

concentrações ficaram abaixo de 65%, mostrando alta citotoxicidade (Figura 7 A-C). 

Em relação à linhagem SK-MEL-103, com 24 e 48 h todas as concentrações estavam 

acima de 73% com baixa citotoxicidade, somente na concentração de 200 µg/mL 

com 72 h houve uma maior citotoxicidade abaixo de 69% (Figura 7 D-F). Já a 
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linhagem 1205 Lu, foi a única resistente em todas as concentrações e tempos 

estudados com viabilidade acima de 89% (Figura 7 G-I). 

 

Figura 7 – Viabilidade de células de melanoma tratadas com DTIC 
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(A-C) Viabilidade A375, (D-F) viabilidade de SK-MEL-103 e (G-I) viabilidade de 1205 Lu pelo 
método MTT, tratadas com DTIC nos tempos de 24, 48, 72 h. Os resultados foram expressos 
em porcentagem de viabilidade celular. Os valores representam as médias ± EPM (n=3). * 
Corresponde à diferença significativa (p<0,05) para o basal por análise One-Way ANOVA 
seguida por pós-teste de Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

O ensaio de TTC, que é um método eficaz para analisar a viabilidade tecidual, 

foi utilizado para avaliar a viabilidade do tecido após adição de DTIC no meio de 

cultura nas concentrações de 100, 200, 300 µg/mL. Foi observado que não houve 

diminuição da viabilidade nas concentrações e nos tempos de 24, 48, 72, 96 h, sendo 

seguro a utilização dessas concentrações (Figura 8). Outra observação a ser analisada 

é o desvio que existe entre as amostras, assim como nas células primárias, que pode 

ser explicado pela variabilidade da pele dos pacientes, como a espessura da pele na 

região do abdômen que nem sempre é homogênea, variando a quantidade de 

camadas de células. Em todos os experimentos um grupo controle de citotoxicidade 

foi utilizado, o DMSO, e em todos os resultados foi observado extrema citotoxicidade 

tanto nas células (monocamadas) quanto nos tecidos, as viabilidades foram de 7,7% e 

6,6%, respectivamente (LEITE et al., 2021).  
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Figura 8 – Viabilidade do tecido tratado com DTIC 

Viabilidade tecidual pelo método TTC, tratadas com DTIC nos tempos de 24, 48, 72, 96 h. Os 
resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade celular. Os valores representam 
as médias ± EPM (n=3). * Corresponde à diferença significativa (p<0,05) para o basal por 
análise One-Way ANOVA seguida por pós-teste de Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

4.1.2 Desenvolvimento do método bioanalítico, por CLAE, para quantificação de 

DTIC 

 

 Na literatura existem diversos métodos para quantificar a DTIC em amostras 

biológicas, entretanto em matriz de pele não foram encontrados estudos prévios, 

principalmente avaliando efeito matriz e recuperação do insumo na pele. A avaliação 
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do fármaco em contato com uma matriz complexa como a pele é de extrema 

importância para o desenvolvimento do método bioanalítico em questão, bem como 

retratará resultados mais confiáveis e reprodutíveis.  

 Com isso, durante a fase de desenvolvimento, foram testadas diversas 

composições e proporções de fase móvel constituído por água ultrapura e solventes 

orgânicos (acetonitrila e metanol), além de diferentes fluxos e diferentes tipos de 

colunas C8 e C18. Assim, foi determinada como uma condição ideal as seguintes:  

coluna C18 de tamanho 150 mm x 4.6 mm (granulometria de 5 µm), fase móvel 

composta de acetonitrila (20): água (80) v/v, a um fluxo de 0,7 mL/min. Após 

determinar as melhores condições, o método bioanalítico foi validado seguindo as 

normas regulatórias nacionais (RDC nº 166/2017, ANVISA) e internacionais (EMA, 

2012; ICH, 2003). 

 

4.1.2.1 Validação do método 

 

 No comprimento de onda utilizado, não houve interferência no tempo de 

retenção referente a DTIC para nenhum dos componentes avaliados. Assim, o 

método bioanalítico mostrou-se seletivo nos parâmetros utilizados. A resposta 

analítica ocorreu exclusivamente ao analito, sem interferência de outros 

componentes da pele, do meio de cultura e do papel filtro (Figura 9). Os limites de 

detecção e quantificação foram adequados para quantificação de DTIC na pele, bem 

como no meio de cultura e no papel filtro, apresentando valor de 1 µg/mL. 

 Para determinar a linearidade do método foram utilizadas curvas analíticas 

com soluções de DTIC nas quais foi possível observar que a matriz pele causa leve 

decréscimo nas áreas cromatográficas das concentrações da curva, evidenciado 

através do coeficiente angular da equação da reta correspondente, sugerindo um 

efeito matriz. Para o meio de cultura o mesmo efeito foi observado, porém menos 

pronunciado. Ainda assim, as curvas na pele e no meio de cultura apresentaram-se 

bem próximas à curva da DTIC em solução com o solvente metanol, sendo assim 
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consideradas lineares na faixa de concentração estudada (Figura 9A) (LEITE et al., 

2021). 

 
Figura 9 – Linearidade e perfil cromatográfico do método bioanalítico com DTIC 

  

(A) São mostradas as curvas nas 3 condições em que a DTIC foi avaliada:  DTIC em metanol, 
DTIC na pele e DTIC no meio de cultura. (B) Sinal cromatográfico da amostra de metanol 
puro (linha preta) e da solução de metanol+DTIC (linha verde). (C) Sinal cromatográfico da 
amostra de pele pura (linha preta) e do homogenato da pele+DTIC (linha azul). (D) Sinal 
cromatográfico da amostra de meio de cultura puro diluído 10x (linha preta) e do meio de 
cultura diluído 10x+DTIC (linha vermelha). A concentração de DTIC nos cromatogramas foi 
de 20 µg/mL e o tempo de retenção de 3,5 min. 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
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A análise estatística de resíduos foi realizada utilizando os testes de Durbin 

Watson e Lack-of-Fit e estes mostram que foi rejeitada a hipótese de dependência 

entre os resíduos e que estão distribuídos aleatoriamente, de maneira 

homocedástica, comprovando uma boa adequação do método (Figura 10) (LEITE et 

al., 2021).  

Figura 10 – Perfil de distribuição residual da DTIC obtida pelo teste de Durbin 
Watson 

Distribuição residual nas 3 condições em que a DTIC foi avaliada:  DTIC em metanol, DTIC na 
pele e DTIC no meio de cultura. 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
  

Na tabela 1 observa-se os resultados da precisão e exatidão e através dos 

dados de CV e %RE pôde-se observar que o método bioanalítico foi preciso e exato 

utilizando as concentrações intermediárias de 5, 20, 40 µg/mL, intradia e interdia, não 

excedendo os limites determinados pelo ICH (2019) e pela EMA (2012) (LEITE et al., 

2021). 
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Tabela 1 – Resumo da validação do método bioanalítico em CLAE para DTIC 
 

 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
 

 

Condições DTIC (Metanol) DTIC (Pele) DTIC (Meio de cultura) 
 

 
(µg/mL) 

Regressão linear (n=3)* 
r2 
 

Concentração (µg/mL) 
 

Concentração (µg/mL) 
 

 
Concentração teórica (µg/mL) 

Concentração calculada (µg/mL) 
Coeficiente de variação (CV) 

% erro relativo (%ER) 
 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração calculada (µg/mL) 

Coeficiente de variação (CV) 
% erro relativo (%ER) 

 

Linearidade 
1 – 50 

y = 205716x + 9387,7 
0,9997 

1 – 50 
y = 157568x – 6533,9 

0,9997 

1 – 50 
y = 191792x + 2382,6 

0,9997 
Limite de Detecção 

1 1 1 
Limite de Quantificação 

1 1 1 
Precisão e Exatidão 

Intradia (n=3**) 
5 

5,29 ± 0,02 
0,60 
5,80 

20 
20,05 ± 0,08 

0,53 
0,25 

40 
40,22 ± 0,19 

0,63 
0,55 

5 
5,20 ± 0,01 

0,20 
4,02 

20 
19,51 ± 0,07 

0,35 
-2,47 

40 
39,70 ± 0,11 

0,28 
-0,76 

5 
5,03 0,01 

0,11 
0,63 

20 
19,97 0,05 

0,26 
-0,13 

40 
39,63 0,07 

0,19 
-0,92 

Interdia (n=3**) 
5 

5,20 ± 0,06 
1,20 
3,93 

 

20 
19,73 ± 0,24 

1,19 
-1,33 

 

40 
39,63 ± 0,40 

1,00 
-0,93 

 

5 
5,11 ± 0,10 

1,96 
2,20 

 

20 
19,86 ± 0,36 

1,82 
-0,72 

 

40 
39,71 ± 0,15 

0,39 
-0,72 

 

5 
5,00 0,11 

2,22 
-0,07 

 

20 
20,20 0,30 

1,49 
1,00 

 

40 
39,90 0,22 

0,56 
-0,24 

 
*número de determinações; **número de dias 
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 Não foi evidenciado, em nenhuma das condições, valores acima de 20% de 

coeficiente de variação e porcentagem de erro relativo preconizados pelas agências 

regulatórias (RDC nº 45/2012, ANVISA; EMA, 2012). Finalmente, a robustez que 

avaliou a alteração do fluxo, comprimento de onda e composição da fase móvel não 

alteraram a quantificação da DTIC e a precisão e exatidão que foi avaliada nestas 

condições não foram alteradas, sendo assim o método segue preciso e exato. A partir 

dos dados obtidos nos experimentos mencionados nesta seção, pode-se garantir a 

confiabilidade do método para doseamento da DTIC nos experimentos com o 

modelo hOSEC (LEITE et al., 2021).  

 

4.1.3 Ensaio cinético de absorção da DTIC pelo hOSEC 

 

A DTIC foi analisada ao longo do tempo 30 min, 1, 3, 6, 12, 24 h em cada 

componente: pele humana, meio de cultura e papel filtro. A quantificação de DTIC 

por CLAE é confiável, pois consideramos a pele e o meio de cultura como uma matriz 

para o desenvolvimento do método. Para o experimento de absorção foram seguidos 

os parâmetros na validação do método (seção 3.7.2). 

Pôde-se observar que a quantidade de DTIC na pele aumentou ao longo do 

tempo enquanto que no meio de cultura houve diminuição e em relação ao papel 

filtro não houve diminuição nem aumento (Figura 11). Estes resultados sugerem que 

a DTIC foi particionada do meio de cultura para a pele. Além disso, a quantidade total 

de DTIC (pele, meio de cultura e papel filtro) foi de aproximadamente 100% da dose 

aplicada (200 µg/mL), confirmando que não houve degradação ou metabólitos do 

fármaco nos tempos estudados. A quantidade de DTIC recuperada do papel filtro não 

mostrou diferença ao longo do tempo (Tabela 2) (LEITE et al., 2021). 
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Figura 11 – Quantificação de DTIC no modelo hOSEC 

Quantificação de DTIC retidos no papel filtro, pele e meio de cultura nos tempos de 30 min, 
1, 3, 6, 12, 24 h. Os valores representam média ± EPM (n=3). 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Tabela 2 – Resultado de recuperação de DTIC (porcentagem) nos três diferentes 
componentes: papel filtro, pele e meio de cultura 

 
 

Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
 

 

 

Tempo Papel filtro (%) Pele (%) Meio de cultura (%) Soma do papel filtro, pele e 
meio de cultura (%) 

 
30 min 

1 h 
3 h 
6 h 

12 h 
24 h 

1,24 ± 0,08 
1,64 ± 0,42 
1,60 ± 0,40 
2,09 ± 1,17 
1,36 ± 0,31 
1,24 ± 0,33 

5,66 ± 0,60 
8,47 ± 1,09 
13,48 ± 2,63 
17,85 ± 3,84 
18,18 ± 4,78 
16,55 ± 0,74 

93,16 ± 7,35 
91,24 ± 6,08 
87,22 ± 6,17 
86,09 ± 7,70 
81,92 ± 7,01 
72,99 ± 4,13 

100,07 ± 7,92 
101,27 ± 7,11 
102,37 ± 8,26 
106,03 ± 11,72 
101,47 ± 11,06 
90,80 ± 4,50 
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Com o passar do tempo, a pele apresentou quantidades crescentes de DTIC, 

sugerindo que a concentração máxima de DTIC absorvida pela pele equivale a 36,36 

µg/mL (18,18%) do total aplicado (200 µg/mL) foi alcançada 12 h após o início do 

experimento, considerando o tipo de pele utilizada e seu tamanho (punch de 1 cm) 

(Figura 12) (LEITE et al., 2021). 

 
Figura 12 – Quantificação de DTIC na pele 

Porcentagem de DTIC absorvida após aplicação de 200 µg/mL. Os valores representam 
média ± EPM (n=3). 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
 

4.1.4 Análise histomorfológica 

 

 Foi utilizada a coloração HE para analisar a estrutura da pele e mostrou que 

manteve sua estrutura normal durante os tempos estudados, mesmo na presença da 

DTIC durante os tempos estudados. Não foram observadas células necróticas ou 

núcleos picnóticos nas camadas epidérmicas e dérmicas, e as características da 

camada da pele (basal, espinhal, granular e córnea) estavam preservadas e sem 

alterações visíveis na junção dermoepidérmica. A derme papilar, formada por tecido 
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frouxo, assim como a derme reticular, formada por tecido denso, não apresentaram 

alterações com ou sem tratamento nos tempos estudados (Figura 13 e 14) (LEITE et 

al., 2021). 

 

Figura 13 – Análise histológica do modelo hOSEC após aplicação de DTIC (aumento: 
200x) 

Fotomicrografia do modelo hOSEC corado com HE nos tempos de 30 min, 1, 3, 6, 12 e 24 h, 
não tratada (controle) e tratada com DTIC (200 µg/mL). 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 14 – Análise histológica do modelo hOSEC após aplicação de DTIC (aumento: 
400x) 

Fotomicrografia do modelo hOSEC corado com HE nos tempos de 30 min, 1, 3, 6, 12 e 24 h, 
não tratada (controle) e tratada com DTIC (200 µg/mL). 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

4.1.5 Ensaio de apoptose (TUNEL) 

 

 Em relação ao ensaio de apoptose, foi utilizado o método TUNEL que marca o 

núcleo das células quando estas entram em apoptose. Não foram observadas 

presença de células apoptóticas nas camadas da pele expostas ou não à DTIC. Foi 

utilizada uma amostra de pemphigus vulgaris como controle positivo, o qual foi 

observado células marcadas tanto na epiderme quanto na derme (apoptose) 

diferentemente dos grupos controle e DTIC (Figura 15) (LEITE et al., 2021).  
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Figura 15 – Análise de apoptose no modelo hOSEC após aplicação de DTIC 

Fotomicrografia do modelo hOSEC corado por meio do ensaio de apoptose (TUNEL) nos 
tempos de 30 min, 1, 3, 6, 12 e 24 h, não tratada (controle) e tratada com DTIC (aumento: 
400x). 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
 

4.2 Rifampicina 

 

4.2.1 Viabilidade celular e tecidual 

 

 Assim como nos ensaios com a DTIC, foi utilizado o método MTT para avaliar a 

viabilidade celular com RIF. Em relação aos KC primários, no tempo de 24 h foi 

observado alta viabilidade (acima de 88%) em todas as concentrações estudadas (10, 
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20, 50, 100, 200 µg/mL) com 48 h na concentração de 200 µg/mL já se observou uma 

baixa viabilidade de apenas 27% e com 72 h essa baixa viabilidade também foi 

demonstrada tanto na concentração de 100 µg/mL quanto na de 200 µg/mL com 

valores abaixo de 52% (Figura 16 A-C). O mesmo resultado foi observado em FB com 

24 h, destacando viabilidade acima de 84%. Já com 48 e 72 h somente na 

concentração de 200 µg/mL foi observado baixa viabilidade de 67% em 48 h e 54% 

em 72h (Figura 16 D-F). 

 
 

Figura 16 – Viabilidade de células primárias tratadas com RIF 

(A-C) Viabilidade de KC primários e (D-F) viabilidade de FB primários pelo método MTT, 
tratadas com RIF nos tempos de 24, 48, 72 h. Os resultados foram expressos em 
porcentagem de viabilidade celular. Os valores representam as médias ± EPM (n = 3). * 
Corresponde à diferença significativa (p<0,05) para o basal por análise One-Way ANOVA 
seguida por pós-teste de Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 



                                                                                                                     
_____________________________________________________________ Resultados  |  72 
 

 

Em relação às células imortalizadas o perfil de 24 h foi praticamente o mesmo 

entre as duas linhagens HaCaT e 3T3, no qual obteve-se uma porcentagem de 

viabilidade acima de 85% em todas as concentrações. Em 48 e 72 h, somente na 

concentração de 200 µg/mL houve uma porcentagem abaixo de 68%, aumentando a 

toxicidade em ambas as linhagens, chegando a 39% em HaCaT e 28% em 3T3 (Figura 

17). 

 
Figura 17 – Viabilidade de células imortalizadas tratadas com RIF 

(A-C) Viabilidade de HaCaT e (D-F) viabilidade de 3T3 pelo método MTT, tratadas com RIF 
nos tempos de 24, 48, 72 h. Os resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade 
celular. Os valores representam as médias ± EPM (n=3). * Corresponde à diferença 
significativa (p<0,05) para o basal por análise One-Way ANOVA seguida por pós-teste de 
Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Para o ensaio de TTC foram utilizadas as concentrações de 100, 150, 200 

µg/mL. Foi observado que não houve diminuição da viabilidade nas concentrações e 

nos tempos de 24, 48, 72, 96 h, sendo seguro a utilização dessas concentrações 

(Figura 18). 

 
Figura 18 – Viabilidade do tecido tratado com RIF 

Viabilidade tecidual pelo método TTC, tratadas com RIF nos tempos de 24, 48, 72, 96 h. Os 
resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade celular. Os valores representam 
as médias ± EPM (n=3). * Corresponde à diferença significativa (p<0,05) para o basal por 
análise One-Way ANOVA seguida por pós-teste de Tukey. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.3 Inoculação de células neoplásicas A375 no hOSEC 

 

 Após inoculação das células neoplásicas no tecido, pôde-se observar por meio 

de histologia HE que as células foram injetadas corretamente na porção dérmica da 

pele, vários nichos de células são perceptíveis com características neoplásicas como a 

morfologia amorfa, tamanho e formas irregulares dos núcleos (Figura 19). Apenas por 

coloração HE não podemos afirmar se as células estão vivas e/ou proliferando. São 

necessários marcadores específicos para comprovar a viabilidade.  

 
Figura 19 – Inoculação de células A375 no modelo hOSEC 

As células A375 foram inoculadas na concentração de 1x106 células/mL no modelo hOSEC e 
avaliadas por meio de histologia HE, nos tempos de 1, 10, 15 e 20 dias. As setas pretas 
indicam nichos onde as células foram inoculadas (aumentos: 50 x e 100x). 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Outro trabalho de inoculação de células neoplásicas no modelo hOSEC está 

sendo realizado por nosso grupo de pesquisa no Laboratório de Cicatrização e 

Hanseníase, FMRP-USP – Prof. Dr. Marco Andrey Cipriani Frade, em parceria com o 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Câncer, FMRP-USP – Profa. Dra. Enilza 

Maria Espreafico, no qual este projeto também faz parte. Neste trabalho, temos 

resultados da inoculação com outras linhagens celulares, que foram utilizadas neste 

atual trabalho (SK-MEL-103 e 1205 Lu) e também células neoplásicas do tecido 

mamário (MCF-7). Neste caso todas essas células foram marcadas pela expressão 

estável de proteína fluorescentes (EGFP). 

 A figura 20 mostra as três linhagens (1205 Lu, SK-MEL-103 e MCF-7) marcadas 

com a proteína fluorescente vista em verde, em seguida foi realizada marcação de 

imunofluorescência com o anticorpo anti-EGFP visto em cor vermelha e por último a 

amostra foi corada com DAPI para a marcação dos núcleos das células. Pôde-se 

observar com esses resultados prévios que a inoculação das células foi realizada 

corretamente (intradérmica) e assim a partir destes marcadores podemos confirmar 

possível viabilidade, uma vez que a proteína EGFP utilizada é nuclear e a marcação 

pôde ser observada até o dia 15 de cultivo do tecido. Sendo que, caso as células 

estivessem em apoptose não seria possível observar a marcação por EGFP.  
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Figura 20 – Inoculação de células 1205 Lu, SK-MEL-103 e MCF-7 no modelo hOSEC 
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Imunofluorescência em cortes transversais congelados de 12 µm dos fragmentos de pele, 15 
dias após a inoculação de 1x104 células/mL melanoma humano 1205 Lu, SK-MEL-103 ou de 
câncer de mama, MCF-7. Todas as células injetadas expressavam a proteína fluorescente 
EGFP, vista em verde, foram marcadas por imunofluorescência com anticorpo primário 
policlonal anti-EGFP, vista em vermelho e os núcleos foram corados com DAPI vistos em azul.  
Imagens de epifluorescência, onde as barras de escala equivalem a 100 e 50 µm, na vista 
panorâmica e no zoom, respectivamente. 
Fonte: elaborada pelo autor (Grupos: Laboratório de Cicatrização e Hanseníase – FMRP-USP e 
Laboratório de Biologia Celular e Molecular do Câncer FMRP-USP). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 A utilização de animais em pesquisa científica mesmo que esteja diminuindo, é 

certo que ainda nos próximos anos é essencial para o avanço da ciência no campo 

dermatológico, para estudos sobre aspectos básicos da fisiologia, pesquisas pré-

clínicas e em relação à propriedade de substâncias químicas. A utilização de animais 

quando de maneira correta, ética e com planejamento experimental tem grande 

importância, pois permite analisar variações genéticas e efeitos de substâncias ao 

longo do tempo, em complexo ambiente de múltiplos órgãos (CHELUVAPPA; 

SCOWEN; ERI, 2017; SCHNEIDER; PINCELLI, 2018). Entretanto, em várias ocasiões são 

questionadas as maneiras como a pesquisa com animais estão sendo realizadas: sem 

planejamento experimental, quantidade desnecessária utilizada, maus tratos, entre 

outros fatores (BEGLEY; IOANNIDIS, 2015; SCHNEIDER; PINCELLI, 2018).  

 Assim, uma frente de grupos de proteção aos animais busca garantir a 

integridade física dos animais, além de atos e leis que foram aprovados para evitar o 

uso indiscriminado de animais em pesquisa científica (DOKE; DHAWALE, 2015; 

GONÇALVES, 2011; ROLLIN, 2003). Com isso, o uso de métodos alternativos aos 

animais vem crescendo nos últimos anos, porém precisa de mais padronizações e 

validações destes modelos para ter alta confiabilidade nos dados obtidos.   

O principal desafio de um modelo alternativo ao in vivo é a mimetização de 

eventos biológicos envolvidos, metabolismo e sistema circulatório que ocorre 

normalmente no organismo in vivo (QUANTIN et al., 2015).  

O modelo hOSEC mimetiza condições in vivo mantendo a viabilidade do 

tecido cutâneo, utilizando meio de cultura para garantir fonte de energia e proteína 

para as células continuarem o metabolismo em condições ideais de cultivo a 37ºC em 

estufa com 5% de CO2. Nosso grupo relatou anteriormente a capacidade proliferativa 

dos queratinócitos da pele até 75 dias em cultura por hOSEC (ANDRADE et al., 2015), 

bem como a viabilidade prolongada do tecido (FRADE et al., 2015). 



                                                                                                                           Discussão  |  80 
 

 

A literatura apresenta métodos alternativos que avaliam eventos cutâneos, 

como a célula de difusão de Franz. As diretrizes internacionais determinam que os 

testes de penetração cutânea de fármacos in vitro usando célula de difusão de Franz 

não devem exceder 24 h (OECD nº 428, 2004). Essa limitação é uma grande 

desvantagem dessa técnica quando comparada a outros modelos alternativos. 

Porém, a célula de difusão de Franz pode ser adaptada para a realização de 

experimentos que podem ser classificados como ex vivo, utilizando meio de cultura 

na câmara receptora, mas apenas por curto período. 

A célula de difusão de Franz é um exemplo de modelo amplamente explorado 

para avaliar a penetração de fármacos na pele. Em geral, este método tem sido 

explorado usando membranas biológicas, como pele de orelha de porco ou pele 

humana, e diferentes fármacos, pró-fármacos, produtos para a pele, vitaminas e 

peptídeos, quase exclusivamente para uso tópico (ALIBERTI et al., 2017; MENEZES et 

al., 2016; PRAÇA et al., 2018; PRAÇA et al., 2020; ROSSETTI et al., 2016). 

Outro método alternativo para estudos de penetração na pele é o modelo de 

pele reconstruída em 3D, no qual queratinócitos e fibroblastos são extraídos da pele 

humana e a pele é montada usando culturas de células (BALANSIN RIGON et al., 

2018; BÄTZ et al., 2013; KÜCHLER; STRÜVER; FRIESS, 2013; SMERIGLIO et al., 2019; 

ZOSCHKE et al., 2015). Esta tecnologia 3D tem desvantagem em relação ao modelo 

de explante em relação ao seu custo, processo de padronização e composição 

limitada de células. Entretanto, o modelo 3D de pele apresenta a vantagem de que a 

composição e a espessura estão sob controle e também as células podem ser 

extraídas diretamente do paciente, imitando as condições da pele in vivo. 

A vantagem primordial do modelo hOSEC em comparação com outros 

métodos alternativos está na capacidade desse modelo de explante apresentar todos 

os tipos de células da pele (queratinócitos, fibroblastos, melanócitos, células de 

Langerhans e outras), sendo a estrutura completa do tecido cutâneo (estrato córneo, 

epiderme e derme inteira contendo fibroblastos, glicosaminoglicanos e colágenos). A 

interface ar-líquido, quando a epiderme está sem contato com o meio de cultura, 
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permite o estudo de moléculas e produtos tópicos e transdérmicos. Além disso, o 

hOSEC permite o estudo de moléculas que atingem a pele através da corrente 

sanguínea, sendo absorvida do meio de cultura.  

A célula de difusão de Franz e a pele reconstruída em 3D são geralmente 

usadas para avaliar medicamentos tópicos e transdérmicos. Os explantes de pele são 

amplamente utilizados para avaliar a distribuição de fármacos no tecido cutâneo, mas 

esses estudos também são baseados em aplicações tópicas (SØRENSEN et al., 2017). 

Na tabela 3 pode ser observado que cada modelo possui características específicas e 

são adequados para a realização de diversos experimentos, sendo que alguns deles 

podem ser complementares de acordo com os objetivos ou disponibilidade de 

recursos (LEITE et al., 2021). 
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Tabela 3 - Diferença entre os modelos de pele ex vivo hOSEC, célula de difusão de 
Franz e pele 3D reconstruída para estudos de moléculas/produtos com ação na pele 

Características hOSEC * Célula de difusão de Franz ** Pele 3D reconstruída *** 
 

Custos Baixo Baixo Alto 
 

Requer equipamento específico 
 

Não Sim Não 
 

Mimetizar condições in vivo 
(temperatura, CO2, umidade) 

 

Sim Não Sim 

Fonte da pele Natural (qualquer 
fragmento de pele 
humana ou animal) 

 

Natural (qualquer fragmento 
de pele humana ou animal) 

Artificial 

Viabilidade das células da pele Sim, por longo tempo 
 

Viabilidade não considerada 
 

Sim, por longo tempo 

Duração do experimento Longo e curto Curto 
 

Longo e curto 
 

Aplicação para estudos 
transdérmicos 

 

Sim Sim Sim 

Aplicação para uso tópico de 
produto acabado 

 

Dados ainda não 
publicados 

Sim Sim 

Aplicação para simular produtos 
sistêmicos absorvidos na pele 

 

Sim Sim Sim 

Avaliação separadamente das 
camadas da pele 

 

Sim Sim Sim 

Suscetibilidade a contaminação 
microbiana 

 

Sim Não 
 

Sim 

Estrutura de camada celular 
 

Sim Não Sim 

Dependente de doação de pele Sim Sim Sim (para isolar células) 
 

Padronização Espessura e diâmetro 
da pele 

Espessura e diâmetro da pele Requer isolamento e 
crescimento celular 

adequado 
 

Uso da composição total da pele 
(queratinócitos, fibroblastos, 

melanócitos, células imunológicas 
ativas, estrutura de pelo) 

diferenciando e metabolicamente 
ativa 

Sim Não Não completo, somente 
queratinócitos e 

fibroblastos com ou sem 
melanócitos, células 

endoteliais ou células de 
Langerhans 

 
Tempo para uso da pele Imediato Imediato Necessário longo tempo 

de padronização 
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* ABD et al., 2016; DANSO et al., 2015; FRADE et al., 2015; LEBONVALLET et al., 2010; MATHES 
et al., 2014; VAN DRONGELEN et al., 2015; VOSTÁLOVÁ et al., 2018; VOSTÁLOVÁ et al., 2019. 
** AMORES et al., 2014; BARTOSOVA, BAJGAR, 2012; FRANZ, 1975; ILIOPOULOS et al., 2020; 
LIU et al., 2015; OECD, 2004; PRAÇA et al., 2018; VIEGAS et al., 2020. 
*** ABD et al., 2016; BROHEM et al., 2011; GIRARDEAU-HUBERT et al., 2019; LEBONVALLET et 
al., 2010; MATHES et al., 2014; NIEHUES et al., 2018; OH et al., 2013. 
Fonte: modificada de LEITE et al., 2021. 
 

O uso de métodos in vitro para avaliar a citotoxicidade é importante para 

iniciar qualquer estudo com insumos farmacêuticos candidatos ao tratamento de 

qualquer doença, seja neoplásica, infecciosa, inflamatória, entres outras (MASSON-

MEYERS et al., 2020). Várias linhagens são usadas neste contexto dependendo do 

órgão alvo, daí a importância de saber escolher a linhagem correta para testar, que 

podem conduzir os resultados às interpretações equivocadas ou podem conduzir a 

resultados relevantes. Assim como as células, os explantes como os de pele, também 

têm sido uma ferramenta importante para avaliar a segurança de novos fármacos.  

Em nosso trabalho foram utilizados dois fármacos, a Dacarbazina e a 

Rifampicina, para avaliar a viabilidade em diferentes linhagens celulares e em modelo 

ex vivo de pele.  

A DTIC é uma imidazol carboxamida, tem a característica de um pó cristalino 

branco ou ligeiramente amarelado com a fórmula molecular C6H10N6O, massa molar 

de 182,18 g/mol e pKa de 4,4; é solúvel em etanol e acetonitrila, pouco solúvel em 

água e álcool anidro e praticamente insolúvel em diclorometano (AL-BADR, 

ALODHAIB, 2016; MURRAY, 2014). Este fármaco é considerado o tratamento de 

primeira linha para melanoma metastático na prática clínica como único 

medicamento neoplásico aprovado pela FDA. Foi aprovado para uso médico em 

1975, e muitos estudos já foram publicados sobre esse fármaco (LAL PRASANTH; 

SRIDHAR, 2014; WALD et al., 2016). A DTIC atua na metilação das bases do DNA, 

inibe a síntese proteica levando à morte celular, principalmente por apoptose (WALD 

et al., 2016). 

DTIC é um pró-fármaco e é convertido em seus metabólitos ativos 5-(3-

hidroximetil-3-metil-1-triazeno-1-il)-imidazol-4-carboxamida (HMMTIC), 5-(3-
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metiltriazeno-1-il)-imidazol-4-carboxamida (MTIC) e 5-aminoimidazol-4-carboxamida 

(AIC) que são metabolizados pelo citocromo P450 1A2 no fígado (KANTROWITZ-

GORDON et al., 2018; SAFGREN et al., 2001). Porém, de acordo com Yengi et al. 

(2003), eles mostraram que o citocromo P450 1A2 não foi detectado na pele por RT-

PCR, então podemos concluir que a DTIC não seria metabolizada na pele e além de 

que foi relatado que até 40% da DTIC é excretada na urina após injeção intravenosa 

(KARAM; GUTGARTS; GLEZERMAN, 2019). Assim, uma grande quantidade deste 

fármaco pode ser absorvida pelo tecido cutâneo e, consequentemente, esse fato 

pode justificar a frequência de reações cutâneas adversas (CRIADO et al., 2010; 

KOEHN; BALIZET, 1982; YUNG et al., 1981). 

Em nosso trabalho (LEITE et al., 2021), concentrações de DTIC de 10, 20, 50, 

100 e 200 µg/mL foram consideradas seguras em células primárias, queratinócitos e 

fibroblastos, uma vez que não foi observada alta toxicidade nos tempos estudados 

24, 48 e 72 h. Podemos observar uma pequena porcentagem de toxicidade, isso pode 

ocorrer pelo fato de que mesmo que o alvo do fármaco seja uma célula neoplásica, 

pode atingir células normais. 

As células imortalizadas da pele, HaCaT e 3T3, já são linhagens padronizadas 

amplamente utilizadas para testes de citotoxicidade de fármacos (BORENFREUND; 

PUERNER, 1985; DEYRIEUX; WILSON, 2007; RADKO; OLEJNIK; POSYNIAK, 2020). 

Outros trabalhos mostraram o uso de células HaCaT e 3T3 como um controle sobre 

outros tipos de células neoplásicas para mostrar os diferentes alvos de fármacos 

(AHLINA et al., 2020; DOS SANTOS FILHO et al., 2018; LORZ et al., 2019; MOMBEINI et 

al., 2018; PATEL et al., 2016; SALTAN et al., 2011; ŠUŠANÍKOVÁ et al., 2019). 

Nossos resultados com HaCaT e 3T3, nas mesmas concentrações e tempos já 

mencionados, sugerem que a DTIC tem uma toxicidade baixa e apresenta menor 

efeito em células normais da pele (células imortalizadas), o que corrobora com a ideia 

de que as concentrações testadas neste trabalho são seguras. Embora algumas 

células normais sejam mortas durante o tratamento, ainda é importante usar essas 

células para verificar o quanto o fármaco é tóxico em certas concentrações.  
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Ao contrário das células normais, observamos que há uma diferença na 

toxicidade entre as linhagens celulares de melanoma. Podemos sugerir que essas 

diferenças estão relacionadas às características biológicas dessas células. A linhagem 

celular A375 apresenta dois genes mutantes para B-RAF e CDKN2. Essas mutações 

estão relacionadas à pele danificada pelo sol. Também sabemos que essas células são 

derivadas de um melanoma primário da pele (AVRAM et al., 2017). A linhagem 1205 

Lu é altamente invasiva e apresenta metástases espontâneas para pulmão e fígado, 

sendo a linhagem celular correta para avaliar eventos metastáticos ou inibidores 

metastáticos. Essas células também são derivadas de um melanoma primário e são 

capazes de expressar vários mecanismos de resistência a fármacos (SMALLEY et al., 

2006). Por fim, tanto SK-MEL-103 quanto 1205 Lu apresentam características 

relacionadas a eventos metastáticos, resistência a medicamentos; que pode estar 

relacionado à resistência à inibição de proteínas RAS. Essa resistência confere a essas 

células a capacidade de crescimento descontrolado e eventos mutagênicos (NISSAN 

et al., 2014). 

Em nosso trabalho, foi observado que a linhagem A375 tem maior 

sensibilidade a DTIC. Em 24 h, apenas a concentração de 200 µg/mL apresentou 

toxicidade, porém em 48 e 72 h em quase todas as concentrações foram tóxicas. 

Esses resultados estão de acordo com as características dessa linhagem em relação às 

outras duas linhagens de melanoma. Sugerimos que, para as células A375, ocorra a 

inibição da síntese proteica e consequentemente levando à morte celular. Piotrowska 

et al. (2019) usaram 10 µM de DTIC e mostraram que diminuiu em 50% da 

proliferação de A375. Da mesma forma, Yang et al. (2016) observaram alto efeito 

citotóxico da DTIC em concentrações semelhantes às aplicadas em nosso trabalho 

quando uma linhagem celular de melanoma (A375) foi usada. Esses achados podem 

estar relacionados à maior suscetibilidade (maior metabolização) das células 

cancerosas à DTIC em comparação com as células primárias. 

As linhagens 1205 Lu e SK-MEL-103 tem alta resistência nas concentrações 

utilizadas, apenas na concentração de 200 µg/mL foram observados efeitos de 
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toxicidade nos tempos estudados. Ralph et al. (2016) utilizaram 5 µM de DTIC, como 

controle positivo, nas células SK-MEL-103, nos tempos de 24, 48 e 72 h com baixa 

toxicidade, corroborando com nossos resultados; por outro lado, ao usar 5 µM de 

biflorina apresentou alta toxicidade. Weber et al. (2009) utilizaram 300 µg/mL de DTIC 

na linhagem celular 1205 Lu e observaram que menos de 20% das células morreram, 

o que também corrobora com nossos achados, diferente ao adicionar ABT-373 1 µM 

+ DTIC 300 µg/mL, obteve um percentual de morte de aproximadamente 70% após 

48 h. Isso mostra como os fármacos utilizam de várias vias para destruir as células.  

Em relação ao modelo ex vivo, nossos resultados mostraram que o hOSEC foi 

eficaz para avaliar a viabilidade do tecido quando adicionado DTIC em concentrações 

de 100, 200 e 300 µg/mL. Na literatura não há relatos de explantes de pele para 

determinar a viabilidade celular/tecidual utilizando a DTIC. 

O desenvolvimento e validação de métodos bioanalíticos são importantes para 

o fornecimento de dados quantitativos precisos, exatos e confiáveis sobre 

determinado analito em uma amostra (CASSIANO et al., 2009; FDA, 2015; ERMER, 

2001; ICH, 2005). Os métodos cromatográficos, como a CLAE, são comumente usados 

para a análise e quantificação de analitos, como moléculas, proteínas, fármacos, 

peptídeos e lipídios, e as análises incluem muitas matrizes complexas (sangue, 

plasma, soro, urina, fezes e tecidos) (DEPIERI et al., 2015; KOČOVÁ VLČKOVÁ et al., 

2018). 

Desta forma, em nosso trabalho o método foi desenvolvido e validado, por 

meio de CLAE, sendo capaz de quantificar a DTIC em matriz complexa, pele humana 

e meio de cultura, de maneira precisa, exata, com reduzidos limites inferiores de 

detecção e quantificação e com o mínimo de interferentes possíveis (LEITE et al., 

2021). 

A quantificação de DTIC no tecido foi possível por meio do desenvolvimento 

de um método bioanalítico por CLAE. Recentemente, Kantrowitz-Gordon et al. (2018) 

relataram um método bioanalítico por CLAE para quantificar a DTIC no plasma, e a 
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separação do fármaco foi alcançada com um tempo de retenção de 7,5 min 

(KANTROWITZ-GORDON et al., 2018; SAFGREN et al., 2001). 

A literatura também relata a quantificação de DTIC a partir de formas 

farmacêuticas, apresentando um tempo de retenção de aproximadamente 4,34 min 

(LAL PRASANTH; SRIDHAR, 2014). Em nossos achados já publicados (LEITE et al., 

2021), o método bioanalítico desenvolvido para quantificar a absorção cutânea da 

DTIC apresentou tempo de retenção do fármaco mais curto, reduzindo assim o 

tempo total de análise das amostras, além de utilizar uma quantidade menor de 

solvente orgânico, o que é vantagem importante quando um grande número de 

amostras é avaliado. No entanto, nenhum dos métodos relatados acima apresentou 

parâmetros de CLAE como o nosso, pois nosso trabalho visou garantir a 

quantificação da DTIC na pele. As características específicas desse tecido nos 

forçaram a modificar alguns parâmetros cromatográficos daqueles comumente 

relatados para DTIC. 

Nosso trabalho propôs utilizar o modelo hOSEC para avaliar insumos 

farmacêuticos que estão disponíveis na corrente sanguínea e que tem a pele como 

sítio de ação. Assim, podemos classificar o hOSEC como um modelo pré-clínico ex 

vivo e por meio desse modelo podemos inferir dois pontos: (i) se o fármaco foi 

particionado do meio de cultura para a pele e, (ii) se o fármaco permaneceu 

completamente em meio de cultura. A concentração de DTIC foi escolhida levando-

se em consideração a sensibilidade do método para detectar e quantificar esse 

fármaco. Queríamos quantificar a DTIC em ambas as situações (meio de cultura e 

pele) independentes da concentração e, para garantir isso, optou-se por uma 

concentração elevada, 200 µg/mL (LEITE et al., 2021). 

Originalmente, nosso trabalho mostrou uma distribuição passiva de DTIC ao 

longo do tempo pelo modelo hOSEC e usando CLAE determinamos a 

dermatocinética da DTIC (LEITE et al., 2021).  

A dermatocinética da DTIC foi baseada na diminuição da quantidade de DTIC 

no meio de cultura e no aumento consecutivo de DTIC na pele. Esses resultados 
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indicaram que o hOSEC foi capaz de absorver o fármaco do meio, constituindo um 

modelo adequado para determinar a distribuição cutânea de DTIC (LEITE et al., 2021). 

Sørensen et al. (2017) avaliaram a distribuição na pele de diferentes moléculas 

(tacrolimus, tofacitinibe e ruxolitinibe) em explantes de pele humana. Os autores 

mediram a penetração cutânea dos fármacos a partir de sua aplicação tópica, e 

nenhuma absorção cutânea do fármaco do meio de cultura foi relatada. Além disso, 

imagens de espectrometria de massa validadas, como dessorção/ionização a laser 

assistida por matriz, foram usadas para dosar os medicamentos na pele (SØRENSEN 

et al., 2017). 

Calatayud-Pascual et al. (2018) usaram propranolol como composto modelo 

para acessar o transporte do fármaco na pele, resultando em um perfil 

dermatocinético do fármaco evidenciado em diferentes camadas da pele (epiderme e 

derme) pela técnica de célula de difusão de Franz. Diferentemente, em nosso 

trabalho, os parâmetros dermatocinéticos foram obtidos explorando a pele de 

espessura total, e o fármaco foi quantificado em fragmentos de pele e meio de 

cultura. Essas quantificações mostram a migração de DTIC do meio de cultura para a 

pele. 

Assim, podemos confirmar que a quantidade máxima de DTIC absorvida pela 

pele foi de 36,36 µg/mL, 18,18% da dose total aplicada no meio de cultura (200 

µg/mL, o que abre a possibilidade de uso futuro do modelo hOSEC para implantes 

celulares e resposta terapêutica subsequente de fármacos disponíveis no meio de 

cultura (LEITE et al., 2021). 

As observações histológicas foram um parâmetro importante porque as 

características do tecido devem ser mantidas durante o estudo dermatocinético. 

Qualquer mudança na arquitetura da pele pode significar um resultado 

superestimado da distribuição do fármaco na pele e acúmulo irregular. Os resultados 

da histologia e TUNEL mostraram que a estrutura da pele permaneceu viável e intacta 

em todos os tempos estudados. Não houve dano à epiderme ou à derme quando a 

DTIC foi aplicada em comparação com a solução controle, sem DTIC, assim como 
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nenhuma célula apoptótica foi vista nas camadas da pele (LEITE et al., 2021). Esses 

achados corroboram os relatados por Frade et al. (2015) usando o mesmo modelo ex 

vivo sem qualquer medicamento associado. Por análise histomorfológica (coloração 

de HE) dos explantes cutâneos após 1, 7, 30 e 75 dias de cultivo, mostraram que no 

7º dia a epiderme estava perfeita na junção dermoepidérmica, tornando-se mais 

espessa e fina no dia 30 e 75º dias, respectivamente. 

A RIF, o outro fármaco utilizado no trabalho, é um antibiótico que tem 

características anfóteras e de um pó vermelho-alaranjado com fórmula molecular 

C41H56N4O11, massa molar de 822,94 g/mol, seu pKa de 1,7 está relacionado ao 

grupamento 4-hidroxila, já o pKa de 7,9 está relacionado ao nitrogênio do grupo 

piperazina. É levemente solúvel em água e sua solubilidade e estabilidade variam de 

acordo com o pH devido à sua natureza anfótera (MAGGI et al., 1966). É um fármaco 

que foi sintetizado em meados da década de 1960. Um potente antibiótico de 

origem semissintética da família das rifamicinas, derivado da rifamicina B. Sua ação 

antimicrobiana é de amplo espectro, atingindo assim tanto gram positivos quanto 

gram negativos. A ação atua na inibição da atividade da enzima RNA polimerase 

DNA-dependente suprimindo assim a síntese de RNA bacteriano (BACCHI et al., 1998; 

ZHANG, 2005). 

A RIF é utilizada no tratamento multidrogas da tuberculose há muito tempo e 

é a espinha dorsal da terapia. Além da tuberculose, a RIF é utilizada desde 1981 no 

tratamento de hanseníase, fazendo parte da poliquimioterapia em conjunto com 

outros dois fármacos (GROBBELAAR et al., 2019; WHO, 2017). Aproximadamente 85% 

da RIF é metabolizada por enzimas microssomais, tendo os maiores efeitos na 

expressão do citocromo P450 (CYP) 3A4 no fígado e no intestino delgado (NIEMI et 

al., 2003).  

Foram utilizadas as concentrações de 10, 20, 50, 100 e 200 µg/mL durante 24, 

48 e 72 h e os resultados mostraram que, tanto nas células primárias quanto nas 

células imortalizadas, até a concentração de 100 µg/mL não houve citotoxicidade, 

porém com 200 µg/mL a viabilidade ficou abaixo de 70% em KC, FH e HaCaT em 72 h 
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e 3T3 em 48 e 72 h. Não foram encontrados na literatura trabalhos utilizando essas 

mesmas células para avaliar toxicidade da RIF, entretanto Singh et al. (2011) 

utilizaram a linhagem HepG2 para avaliar a toxicidade da RIF e mostraram que nas 

concentrações de 25, 50 e 100 µM durante 24 h não houve citotoxicidade, resultados 

semelhantes ao nosso. Outros estudos relatam a RIF em associação com outros 

fármacos ou encapsulados em nanopartículas em diferentes células, HepG2 e 

macrófagos (DARVIN et al., 2018; PARMAR; MISRA; MOHANTY, 2015).  

Nossos resultados mostraram que ao verificar a toxicidade no modelo ex vivo 

de pele, as concentrações analisadas de 100, 150 e 200 µg/mL nos tempos de 24, 48, 

72 e 96 h foram viáveis. Na literatura não foram encontrados trabalhos relacionados 

com viabilidade em modelo ex vivo utilizando a RIF.  

Além de utilizar o modelo hOSEC para avaliar a viabilidade e absorção de 

insumos farmacêuticos, moléculas, solventes, entre outros; este modelo também é 

um forte candidato para ser utilizado como modelo de metástase cutânea, uma vez 

que o modelo tem as características fisiológicas e celulares preservadas. É importante 

padronizar esse modelo, pois é uma alternativa ao uso de animais que, até hoje são 

os mais utilizados para experimentos neoplásicos, (BOTTON et al., 2009; OVERWIJK; 

RESTIFO; 2001; SHARMA; VYAS, 2019; SWOBODA et al., 2021).  

Nós propusemos um modelo ex vivo de metástase cutânea, inoculando células 

neoplásicas de melanoma, A375. Após a inoculação de 1x106 células/mL, foi 

analisado em diferentes tempos (1, 10, 15 e 20 dias) como as células iriam se 

comportar no tecido. Por meio de histologia com coloração de HE, podemos concluir 

somente que as células foram injetadas corretamente na derme e que as 

características de células neoplásicas foram preservadas. São resultados preliminares 

que já nos mostram resultados satisfatórios e importantes. Os estudos prévios 

desenvolvidos por nosso grupo mostram possível viabilidade celular nas linhagens 

celulares 1205 Lu, SK-MEL-103 e MCF-7 por meio de marcações por 

imunofluorescência, sendo assim podemos supor que exista grande possiblidade de 

viabilidade das células A375 inoculadas neste atual trabalho, porém outras análises 
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devem ser realizadas para que possamos ter resultados mais específicos desta 

viabilidade e também de proliferação celular.  

Os próprios modelos animais têm dificuldades em relação à sua transposição 

para a realidade clínica. Dessa forma, como discutido anteriormente, os modelos 

alternativos passam a agregar resultados entre si de forma a chegar o mais próximo 

possível do que estaria na clínica. Ainda são necessários anos de estudos para 

aprimorar todos os modelos existentes, mas a união de vários modelos alternativos 

busca compreender melhor o comportamento em modelo in vivo (HARTUNG, 2017). 

Além disso, os resultados da hOSEC podem contribuir para melhor compreender o 

comportamento de fármacos e moléculas em geral em tecido cutâneo viável e ainda 

metabolicamente ativo, complementando os resultados obtidos em célula de Franz 

como exemplo, ou outro modelo alternativo. 

Aqui, realizamos um experimento pré-clínico, como uma forma de reduzir o 

uso de animais e demonstramos que o modelo hOSEC foi capaz de absorver 

fármacos do meio de cultura. É um modelo relevante para ambos os fins, para 

quantificar moléculas no tecido e observar mudanças na arquitetura da pele quando 

o medicamento é aplicado, além disso, mostra ser um forte candidato a modelo de 

metástase. É capaz de evitar situações de risco para o ensaio clínico, embora no 

cenário clínico esse resultado possa ser diferente. Sendo assim, o modelo hOSEC tem 

principalmente um papel de triagem constituindo em mais uma alternativa 

importante para as indústrias farmacêuticas e cosméticas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 As células KC, FH, 3T3 e HaCaT nas concentrações utilizadas com Dacarbazina 

não apresentaram toxicidade; 

 

 Nas linhagens de melanoma, a A375 se mostrou mais sensível (maior 

toxicidade) à Dacarbazina do que as linhagens SK-MEL-103 e 1205 Lu; 

 

 As células KC, FH, 3T3 e HaCaT tratadas com Rifampicina apresentaram 

toxicidade nas concentrações de 100 e 200 µg/mL; 

 

 O modelo hOSEC mostrou viabilidade em altas concentrações dos fármacos 

Dacarbazina e Rifampicina, podendo assim ser utilizado com segurança para 

testes de absorção; 

 

 Por meio da validação bioanalítica do modelo hOSEC com a Dacarbazina, 

pode-se assegurar confiabilidade e credibilidade do método, tornando-se uma 

ferramenta essencial para testes de absorção de insumos farmacêuticos como 

modelo alternativo ao uso de animais; 

 

 Por meio da histologia de HE e TUNEL foi possível observar que a estrutura e a 

viabilidade da pele foram mantidas quando tratada com Dacarbazina; 

 

 O modelo hOSEC, a partir da inoculação de células neoplásicas e com os 

resultados preliminares, pode-se tornar um modelo importante e interessante 

para metástase cutânea. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e para guarda de 

material biológico 

 
 

Título da pesquisa: “Padronização do modelo ex vivo de pele humana (hOSEC) para 

testes a drogas antimicrobianas e antineoplásicas”. 

Pesquisadores responsáveis: MSc. Marcel Nani Leite / Orientador: Prof. Dr. Marco 

Andrey Cipriani Frade – (16) 3315-3374/3602-2441/981899693. 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em 

uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte deste estudo, assine ao final deste documento em duas vias. Caso 

o (a) senhor (a) não aceite participar da pesquisa, não será penalizado (a) de forma 

alguma e seu atendimento não será prejudicado na Instituição. 

O objetivo da pesquisa é padronizar um modelo de cultura de pele humana, 

ou seja, manter um fragmento de pele humana em um frasco contendo nutrientes 

necessários para manter a viabilidade do tecido. Esse fragmento de pele será usado 

para teste de novos medicamentos contra bactérias e contra cânceres. Atualmente, 

são utilizados muitos animais para este tipo de teste, com isso a padronização em 

cultura de pele humana visa uma alternativa ao uso de animais podendo ter uma 

maior rapidez na descoberta de novos medicamentos. 

Ao decidir participar e assinar este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o senhor (a) receberá uma via do TCLE assinado e rubricado em 

todas as páginas pelo senhor (a) e pelo pesquisador responsável e assim estará 

cedendo um fragmento de tecido de aproximadamente 15 cm2. Os fragmentos de 

tecido serão colocados num vidro com soro fisiológico e levados para o laboratório 

sob responsabilidade do pesquisador. No laboratório, o fragmento será lavado e 

limpo, e pequenos pedaços da pele serão colocados em cultura dentro de uma 

estufa, e ao final do experimento os fragmentos serão descartados. 
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O senhor (a) está ciente que o risco dessa pesquisa é mínimo e se diz respeito 

a quebra de sigilo ou confidencialidade dos dados, porém o pesquisador tomará 

todas as medidas para que isso não aconteça. Como benefício indireto, o senhor (a) 

está contribuindo com a doação da sua pele (que seria descartada na cirurgia), que 

visa inovar os estudos para teste de novos medicamentos contra bactérias e contra 

cânceres diminuindo assim o uso de animais de laboratório. Sua participação nesta 

pesquisa é voluntária e o (a) senhor (a) tem liberdade deixar de participar a qualquer 

momento, é só avisar algum dos pesquisadores.  

Será mantido sigilo absoluto dos dados obtidos individualmente neste estudo, 

para assegurar a privacidade dos participantes. Caso o (a) senhor (a) se sinta 

prejudicado em participar desta pesquisa, o (a) senhor (a) poderá buscar indenização 

de acordo com as normas vigentes no país. 

Os pesquisadores estarão disponíveis para qualquer dúvida a qualquer 

momento durante o estudo e o sr. (a) tem a garantia de acesso aos resultados da 

pesquisa.  

Caso tenha dúvidas sobre aspectos éticos desta pesquisa o (a) senhor (a) 

também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3602-

2228. 

Esta pesquisa está vinculada ao biorrepositório “MODELO 3D hOSEC” criado 

no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ou na Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto-USP com o objetivo de guardar amostras de pele para fins de pesquisa e 

análise científica, visto que esses fragmentos seriam desprezados após a cirurgia, 

podendo ser utilizados para testes a drogas antimicrobianas e antineoplásicas. 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a autorizar a coleta, o depósito, o armazenamento e a 

utilização do material biológico humano de pele para fins de pesquisa e análise 

científica.  

Este material será coletado durante a cirurgia plástica. Após coletado será 

guardado em biorrepositório no Laboratório de Cicatrização e Hanseníase da 
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Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP/SP – Av. Bandeirantes, 3900 – Monte 

Alegre – telefone: (16) 33153374, onde as amostras serão armazenadas por 60 dias. 

Os pesquisadores responsáveis pela equipe se comprometem a identificar as 

amostras e os dados coletados de modo que garanta o seu sigilo e a sua 

confidencialidade, para isso a sua amostra de tecido será identificada por meio de 

números. 

Quanto ao material, será coletado aproximadamente 15 cm2. Não haverá 

riscos em decorrência da coleta uma vez que após a cirurgia a amostra seria 

descartada. 

Sua participação é voluntária, tendo liberdade de aceitar ou não que sua 

amostra seja guardada, sem risco de qualquer penalização ou prejuízo no 

atendimento que lhe for prestado. O (A) Sr. (a) também tem o direito de retirar seu 

consentimento de guarda e utilização do material biológico armazenado a qualquer 

momento.  

Solicitamos também os dados de contato do (a) senhor (a), para que seja 

possível encontrá-lo (a) posteriormente. Através dos contatos, garantimos fornecer as 

informações de seu interesse, além de receber eventuais benefícios provenientes do 

estudo com seu material biológico. Também solicitaremos sua autorização, se 

necessário, para o descarte do material armazenado caso não haja necessidade de 

uso para a pesquisa científica. 

Declaramos para os devidos fins que a cada a nova pesquisa o Sr. (a) será 

contatado para a utilização do seu material biológico armazenado neste 

biorrepositório, e também a nova pesquisa será submetida à aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) institucional e, quando for o caso, da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP).  

Solicitamos seus dados de contato e sua assinatura, tendo recebido as 

informações acima, para confirmação de aceitação de participação. Também 

afirmamos que uma via deste documento, devidamente assinada e rubricada, será 

entregue ao senhor (a). 
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Dados do participante: 

Nome:_____________________________________________,RG:________________, Endereço: 

__________________________________________________, nº_________, Bairro 

____________________, cidade ______________, telefone ________________  

 

Abaixo também seguem os dados de contato do pesquisador responsável, caso o(a) 

senhor(a) tenha alguma dúvida posteriormente.  

 

Nome do participante:___________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________ data:_________________ 

 

Nome do pesquisador:___________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________ data:_________________ 

 

Dados do responsável legal ou testemunha (caso aplicável): 

Nome legível:___________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ data: ___________________ 
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ANEXO C – Artigo publicado na European Journal of Pharmaceutical Sciences 

 

Ex vivo model of human skin (hOSEC) for assessing the dermatokinetics of the 

anti-melanoma drug Dacarbazine 

 

 


	Ribeirão Preto
	RIBEIRÃO PRETO

