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Resumo: 

A papaína é uma protease utilizada, entre outras finalidades, para cicatrização e 

desbridamento de ferimentos. Uma das possíveis apresentações da papaína, para 

essa finalidade, é na forma de solução. Neste caso, preparações a 2% são utilizadas 

como cicatrizante e soluções a 6% e 10% têm uso desbridante. No entanto, essas 

preparações são consideradas extemporâneas, devido ao curto tempo de utilização 

que admitem após preparação. Isso é explicado pela instabilidade da enzima que 

perde sua atividade em poucas horas, quando em solução. Com o intuito de estudar 

como se comporta a atividade enzimática de soluções dessa natureza, neste trabalho 

houve o preparo de soluções de papaína a 2%, 6% e 10% (p/v), com acréscimo de 

adjuvantes (propilenoglicol, metilparabeno e EDTA dissódico). Estas soluções foram 

avaliadas em suas atividades enzimáticas (através do teste de coagulação do leite) 

no transcorrer de 2 meses de estocagem, em duas condições ambientais de 

estocagem (I. 5-10oC e II. 30-35oC). Os resultados evidenciaram que maiores 

atividades enzimáticas foram obtidas quando a estocagem dos produtos foi realizada 

numa temperatura entre 5-10oC. Também foi observado que, logo após a produção 

das soluções, houve desproporcionalidade entre as concentrações relativas da 

enzima presente na solução e suas atividades enzimáticas (2%=2,0Upe; 6%=3,8Upe; 

10%=4,1Upe). No entanto, para as soluções estocadas entre 5-10oC, com o avanço 

do período de estocagem (até a 1a semana após produção), as soluções 

apresentaram maiores valores para atividade enzimática (2%=2,6Upe; 6%=9,3Upe; 

10%=13,1Upe). A partir da 1a semana de estocagem observou-se decréscimo 

constante na atividade enzimática de todas essas soluções, sendo quase nula, no final 

do 2o mês de estocagem. Conclui-se, deste modo, que o uso dos adjuvantes citados 

é recomendável para o preparo das soluções de papaína, pois na concentração de 

2% houve um aumento do intervalo de tempo que a atividade enzimática não se altera 

significativamente depois do preparo, quando comparado com soluções de papaína 

sem adjuvantes. Para soluções a 6% e 10% é importante aguardar, após o preparo, 

um período de estabilização da forma farmacêutica, que neste estudo foi de 1 semana, 

para aproveitar o maior potencial enzimático dessas soluções.  Para solução de 

papaína 2% (p/v) esse fenômeno parece ser desprezível e essa recomendação 

parece não ser cabível. 

 



Introdução: 

A papaína é uma endopeptidase capaz de catalisar a hidrólise de ligações 

peptídicas de seu substrato, produzindo compostos mais simples como misturas de 

peptídeos e aminoácidos.  Ela é obtida do látex do mamoeiro (Carica papaya L.), 

principalmente de seus frutos verdes e é utilizada em vários setores como, por 

exemplo, na indústria alimentícia, para amaciamento de carnes, clarificação de 

cerveja, entre outros (BENUCCI et al., 2015); na indústria cosmética, compõe 

preparações esfoliantes e atua como agente depilatório (SANTOS, 2011); na indústria 

farmacêutica ela é usada em produtos digestivos, para a remoção química da cárie 

dentária (AGARWAL et al., 2015) e, principalmente, para uso tópico, causando o 

desbridamento de ferimentos, quando utilizada em concentrações mais elevadas (6% 

p/v e 10% p/v), assim como na cicatrização de lesões na pele, quando utilizada em 

menores concentrações (2% p/v ) (RIBEIRO et al., 2015).  A papaína atua no substrato 

através de seu sítio catalítico, denominado “tríade catalítica”, que envolve 

aminoácidos presentes na cadeia peptídica (cisteína-25, histidina-159 e aspartato-

158). Sua ação é dependente da manutenção do estado reduzido do grupamento tiol 

da cisteína-25 (AMRI, MAMBOYA, 2012).  Devido a essa condição, essa enzima pode 

alterar sua atividade enzimática em função de modulações da temperatura e de pH e 

em contato com metais pesados. Ela pode ser empregada utilizando variadas formas 

farmacêuticas como géis e cremes, mas ainda são utilizadas soluções aquosas da 

enzima. A atividade enzimática apresentada por essas soluções é essencial para que 

suas atividades terapêuticas sejam atingidas. No entanto, essas preparações, 

utilizando somente água como veículo, perdem a atividade proteolítica rapidamente e, 

em menos de três dias, uma solução a 2% p/v, conservada a 5oC, perde 60% de sua 

atividade enzimática (VELASCO DE PAOLA et al., 1999). Desta forma, o caráter 

extemporâneo de uso dessas soluções é conhecido e sua utilização é restrita após 

sua preparação.  Neste sentido, é importante desenvolver novos estudos com 

soluções a base de papaína, nas concentrações mais úteis terapeuticamente, com 

adição de adjuvantes e armazenadas em diferentes condições, para observar as 

consequências em relação à atividade enzimática, conforme o tempo de estocagem. 

Esses experimentos visam conhecer mais detalhadamente a potência enzimática 

destes produtos, desenvolver soluções com maior estabilidade enzimática e propiciar 

o prolongamento do tempo de uso dessas soluções. 



 

Objetivos: 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar comparativamente as atividades 

enzimáticas de formulações a base de papaína (soluções), em diferentes 

concentrações (2% p/v, 6% p/v e 10% p/v) e armazenadas em diferentes condições 

de temperatura (I. 5-10oC e II. 30-35oC), durante os dois primeiros meses após sua 

produção. 

 

Metodologia: 

Inicialmente houve o preparo das soluções a serem avaliadas, conforme 

formulações apresentadas na tabela 1.  

Tabela 1. Formulações das soluções de Papaína  

Solução de Papaína Testemunha 2% (p/v) 6% (p/v) 10% (p/v) 

Papaína 0,000 2,000 6,000 10,000 
EDTA dissódico 0,004 0,004 0,004 0,004 
Metilparabeno 0,180 0,180 0,180 0,180 
Propilenoglicol 15,000 15,000 15,000 15,000 
Água purificada              qsp 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

Após o preparo, elas foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar (100 

mL). Três frascos de cada tipo foram armazenados em duas diferentes condições de 

temperatura (I. 5oC a 10oC - Geladeira; II. 30oC-35oC - Estufa). 

Para determinação da atividade enzimática das amostras e da testemunha foi 

reproduzida a metodologia descrita por Andrade-Mahecha et al. (2011). Ela se baseia 

na taxa de hidrólise de um substrato de natureza proteica (leite). A técnica consistiu 

em adicionar 1 g da solução em 10 g de solução de ácido acético (0,01% p/p) e 

posteriormente adicioná-los a uma solução de 10 ml do leite (2,5 g do leite em pó 

desnatado em 100 g de água), a qual foi previamente aquecida em banho de água na 

temperatura de 50°C. O conteúdo do tubo foi agitado até o primeiro sinal de formação 

de coágulos. O tempo que decorreu na formação do coágulo foi empregado para 

calcular a atividade enzimática, que foi expressa em unidade de potência de 

coagulação do leite por grama de látex (Upe – unidade de potência enzimática): 



                             Upe = 1000 x (E x t)-1                                             

Onde:  

E: miligramas de amostra usados para precipitar 10 ml do substrato (leite 

desnatado) no tempo t (min). 

As avaliações ocorreram 0h, 24h, 48h e 72h após a produção das soluções. A 

partir daí, avaliações semanais ocorreram na 1a, 2a, 3a e 4a semanas após produção 

e a última avaliação foi realizada 2 meses após produção.   Os testes foram realizados 

em triplicata para cada amostra e a média e seu desvio padrão foram utilizados para 

fins de apresentação e comparação dos resultados. 

 

Desenvolvimento: 

Todos os insumos utilizados para preparação das soluções passaram nos 

testes de controle qualidade como especificado na Farmacopeia Brasileira (5ª. edição) 

ou obra similar permitida pela ANVISA.  

As formulações que sofreram avaliação de suas atividades enzimáticas durante 

armazenagem foram elaboradas no sentido de obter maior estabilidade e atividade 

enzimática. Sendo assim, na formulação das soluções, foram acrescentados os 

adjuvantes: 

 Propilenoglicol: usado como cossolvente poli-hidroxilado, na tentativa de 

melhor estabilizar a enzima, por causar menor interação dela com a água, já que o 

próprio propilenoglicol desempenha essa função.  

Metilparabeno: usado como agente antimicrobiano, usado na tentativa de 

prolongamento da vida útil das soluções. 

EDTA dissódico: a papaína é uma enzima que quando nativa, exibe o 

grupamento tiol da cisteína-25 bloqueada, apresentando por este motivo, nesse 

instante, baixa atividade enzimática. A ativação desse grupamento pode ser obtida 

com adição de agentes redutores moderados. Neste caso, o EDTA foi empregado 

para ativar a enzima para sua ação catalítica, mantendo livre e reduzido o grupamento 

tiol da cisteína-25 (PINTO, 2005; MIURA, 2012).  

Na quinta edição da Farmacopeia Brasileira e também nas anteriores, não se 

encontram especificações e ensaios referentes à papaína. Deste modo, a metodologia 



para avaliação da atividade enzimática das soluções (Teste de Coagulação do Leite) 

foi escolhida pelo fato de que é um método reprodutível, rápido, de baixo custo e de 

fácil execução, ao contrário de outras técnicas especificadas na literatura que 

demandam maior tempo de execução e com maiores gastos de reagentes. 

 

Resultados: 

A solução testemunha foi avaliada e observou-se a inexistência de atividade 

enzimática nessa formulação (Upe = zero), tanto para armazenagem na geladeira (5-

10oC), quanto em estufa (30-35oC), durante todo o período de avaliação (2 meses). 

As figuras 1, 2 e 3 apresentam os resultados referentes às avalições das 

atividades enzimáticas das soluções de papaína a 2% (p/v), 6% (p/v) e 10% (p/v), 

respectivamente. 

 

Figura 1. Atividade enzimática (Upe) das soluções de papaína 2% (p/v) 

armazenadas em diferentes temperaturas durante dois meses. 

 

h = horas; s = semana; m= mês; barra de erros refere-se ao desvio padrão 
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 Figura 2. Atividade enzimática (Upe) das soluções de papaína 6% (p/v) 

armazenadas em diferentes temperaturas durante dois meses. 

  

h = horas; s = semana; m= mês; barra de erros refere-se ao desvio padrão 

 

Figura 3. Atividade enzimática (Upe) das soluções de papaína 10% (p/v) 

armazenadas em diferentes temperaturas durante dois meses. 

 

h = horas; s = semana; m= mês; barra de erros refere-se ao desvio padrão 
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Considerações finais: 

Após avaliação dos resultados apresentados nas figuras anteriores, podemos 

concluir que: 

- Para todas as concentrações avaliadas, maiores valores de atividade 

enzimática foram encontrados para as preparações armazenadas entre 5-10oC. Estes 

dados vêm ao encontro do que se descreve na literatura que apontam a perda de 

atividade enzimática da papaína na presença de temperaturas mais elevadas, 

responsáveis por provocar alterações na estrutura química da enzima, principalmente 

na “tríade catalítica” (AMRI, MAMBOYA, 2012). 

- Observou-se, nas análises iniciais (tempo de armazenagem = zero), 

desproporcionalidade entre as diversas concentrações utilizadas nas soluções e suas 

atividades enzimáticas, principalmente nas soluções mais concentradas (6% e 10%). 

A solução de papaína 2% (p/v) apresentou 2,0 Upe; solução de papaína 6% (p/v) 

apresentou 3,8 Upe e solução de papaína 10% (p/v) apresentou 4,1 Upe. Esses dados 

podem ser explicados pelo fato de que deve haver uma porção mínima da enzima 

presente no material utilizado no preparo da solução que já esteja disponível para 

realizar imediatamente a catálise, enquanto o restante ainda está com os sítios 

catalíticos bloqueados (PINTO, 2005; MIURA, 2012). 

- Avaliando somente as soluções que foram armazenadas na geladeira (5-

10oC), observa-se que suas atividades enzimáticas aumentam nos primeiros dias de 

estocagem, chegando a um máximo de atividade enzimática com uma semana depois 

do preparo, principalmente nas soluções mais concentradas (6% e 10%). A partir daí 

ocorre decréscimo dessa ação e após 2 meses da preparação das soluções, elas 

exibem atividade enzimática praticamente nula. Esses dados podem ser explicados 

pela gradual ativação dos sítios catalíticos presentes em porções da enzima 

disponível na solução. Este fato também ocorre, de forma mais pronunciada, em 

experimentos utilizando-se papaína modificada (PINTO, 2005). Deste modo, os picos 

de atividade enzimática detectados para essas preparações, nesse experimento 

foram: papaína 2% (p/v) com 2,6 Upe; papaína 6% (p/v) com 9,3 Upe; papaína 10% 

(p/v) com 13,1 Upe. Mesmo assim, esses valores continuam se apresentando 

desproporcionalmente em relação às concentrações de papaína nas soluções. 



- A adição de adjuvantes (propilenoglicol, metilparabeno, EDTA dissódico) à 

solução de papaína a 2% (p/v) manteve sua atividade enzimática constante por maior 

período de tempo quando comparado aos resultados de uma solução aquosa 

contendo somente papaína. Em soluções desse tipo, após 2 dias do preparo, com 

armazenagem à 5oC, a atividade enzimática ficou 60% menor (VELASCO DE PAOLA 

et al., 1999). Com uso dos adjuvantes, após 28 dias do preparo, com armazenagem 

entre 5-10oC, a atividade enzimática ainda se mantinha a mesma daquela inicialmente 

avaliada. 

-  É importante a recomendação de uso não imediato das formulações de 

papaína 6% (p/v) e 10% (p/v). Deve-se aguardar um período de estabilização da forma 

farmacêutica, que neste estudo foi de 1 semana. Desta forma, há condições de se 

aproveitar o maior potencial enzimático dessas soluções.  Para solução de papaína 

2% (p/v) esse fenômeno é desprezível e essa recomendação parece não ser cabível. 
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