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1 RESUMO 

As células-tronco mesenquimais (CTM) são caracterizadas pela capacidade de 

diferenciação em linhagens celulares do mesoderma, como osteoblastos, adipócitos, 

condrócitos e mioblastos. As CTM são promissoras para o reparo de tecidos e terapia 

celular, pela facilidade de obtenção e expansão in vitro. Caracterizam-se por 

apresentar um baixo risco imunológico e tumorogênico, sendo recrutadas pelo 

organismo para reparar tecidos danificados direta ou indiretamente via secreção de 

fatores. O secretoma de CTM contem fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas 

que atuam em diversas funções biológicas incluindo o crescimento do folículo piloso 

(FP). Este trabalho tem como objetivo avaliar a ação do secretoma das CTM humanas 

na manutenção e regeneração do folículo piloso em modelo murino. Para isso foram 

realizados experimentos in vivo utilizando 48 camundongos da linhagem C57BL/6 

monitorados durante 21 dias e separados entre os grupos:  Controle, Veículo, 

Minoxidil (fármaco de crescimento capilar) e Secretoma. Os resultados indicam que o 

secretoma de CTM promoveu o crescimento do pelo nos aspectos quantitativos e 

qualitativos. De modo geral o efeito foi semelhante em camundongos machos e 

fêmeas. Estes resultados sugerem que o secretoma tem potencial para promover o 

crescimento de pelos e podem contribuir para o desenvolvimento de agentes de 

crescimento capilar.  

 

2 INTRODUÇÃO 

 Os folículos pilosos (FP) são apêndices centrais da pele e compreendem 

estruturas delgadas e queratinizadas, sendo que sua coloração, tamanho e disposição 

variam conforme a região e espécie. Cada pelo se origina de uma invaginação da 

epiderme denominado de FP. Na fase de crescimento do pelo, o FP apresenta uma 

dilatação terminal, chamada de bulbo piloso, em cujo centro observa-se a papila 

dérmica. As células que recobrem a papila dérmica formam a raiz do pelo, de onde 

emerge o seu eixo (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2008). Um dos aspectos mais 

característicos dos FP é a renovação contínua, sendo um reservatório de células 

tronco (CT) multipotentes capazes de regenerar todas as linhagens celulares 

presentes na pele (OHYAMA & VERAITCH, 2013). 

 Uma vez que um FP é produzido, pode submeter-se a muitos destes ciclos em 

uma contínua regeneração, crescendo e perdendo a haste capilar. Nos mamíferos, o 

ciclo de crescimento do folículo compreende três fases: anágena (crescimento e 



produção do folículo piloso), catágena (regressão do folículo), e telógena (fase de 

repouso) (PHILPOTT & PAUS, 1998). O ciclo do folículo piloso representa um modelo 

notável para estudos sobre a regulação da aquiescência (parada reversível do ciclo 

celular) e ativação de CT, bem como, de proliferação, morte e diferenciação celular 

na regeneração de um tecido epitelial adulto (ALONSO & FUCHS, 2006). Muitos 

trabalhos têm demonstrado que a bioengenharia do folículo piloso não só fornece uma 

solução para distúrbios de perda de cabelo como para a regeneração da pele ao 

reestabelecer a homeostase no local lesado (OHYAMA & VERAITCH, 2013). 

As células tronco mesenquimais (CTM) são fusiformes, aderentes ao plástico, 

apresentam capacidade de diferenciação em linhagens mesenquimais, como 

osteoblastos, adipócitos e condrócitos e mioblastos (BIANCO et al., 2001; 

CHAMBERLAIN et al., 2007). O fato de que as CTM podem gerar diferentes tipos 

celulares in vitro, sua relativa facilidade de obtenção e expansão em cultura, suas 

características de baixo risco imunológico e tumorogênico, além de serem 

naturalmente recrutadas pelo organismo para reparar tecidos danificados 

(ELISSEEFF et al., 2005) fazem das CTM uma promissora fonte de CT para o reparo 

de tecidos e terapia genética (CHAMBERLAIN et al., 2007).  

No secretoma encontra-se um conjunto diverso de proteínas do soro, fatores 

de crescimento, fatores angiogênicos, hormônios, citocinas, proteínas da matriz 

extracelular, proteases de matriz extracelular, e até mesmo, mediadores de lipídios e 

material genético (KATSUDA, et al. 2013). As quimiocinas especificamente estão 

envolvidas numa variada gama de processos biológicos, incluindo o recrutamento de 

leucócitos, a hematopoiese, a angiogênese e a organogênese (CHAMBERLAIN et al., 

2007). Estas moléculas são secretadas pelas CTM através de mecanismos clássicos 

e não clássicos de secreção, incluindo translocação proteica, exocitose e 

encapsulamento por vesícula ou exossomos (NICKEL & RABOUILLE, 2009). 

 Grandes dificuldades são reportadas na restauração do crescimento dos pelos 

após lesões na pele e doenças que causam a perda do cabelo, podendo comprometer 

a função protetora destas estruturas a fim de manter sua integridade física. Desse 

modo, o presente trabalho busca desenvolver conhecimentos a respeito da ação do 

secretoma de CTM sobre o folículo piloso, buscando compreender seu efeito sobre o 

processo de regeneração e crescimento do folículo em modelo murino. Além disso, 

este trabalho tem o potencial de motivar novos estudos que tenham como objetivo 

elucidar os mecanismos que envolvem estes processos.  



3 OBJETIVOS 

3.5  Objetivo Geral 

 Avaliar a ação do secretoma das CTM na manutenção e regeneração do 

folículo piloso em camundongos. 

3.6  Objetivos Específicos 

3.6.1 Obter o secretoma de CTM;  

3.6.2 Estabelecer o método de injeção intradérmica do secretoma das CTM em 

camundongos; 

3.6.3  Avaliar macroscopicamente o crescimento do pelo em camundongos tratados 

com o secretoma das CTM.  

4 METODOLOGIA 

Cultura de CTM derivadas da derme humana 

 Os fragmentos de pele foram seccionados em múltiplos pedaços de 2 cm² e 

incubados a 4°C durante 15 horas com Dispase 12,5 U/mL objetivando a dissociação 

dos tecidos constituintes da pele. A epiderme, folículos pilosos e a tela subcutânea 

foram removidos, utilizando-se apenas a camada da derme, incubada durante 45 

minutos a temperatura de 37°C com tripsina 0,25% e EDTA 0,02% para promover a 

dissociação entre as células. Após este período foi realizado o bloqueio da reação 

enzimática utilizando meio DMEM acrescido de 10% de soro bovino fetal (SBF). As 

células foram filtradas utilizando cell strainer com poros de 70 μm (BD), centrifugadas 

durante 7 minutos a 360 g, resuspendidas em meio padrão DMEM com 10% SBF + 

antibióticos e armazenadas em garrafas de cultura de 25cm². As culturas primárias 

foram mantidas em condições de ambiente controlado com temperatura de 37°C, 95% 

de umidade e 5% de CO2. Após 3-4 dias o meio de cultivo foi trocado e descartadas 

as células mortas e não aderentes, fazendo-se a repicagem das células após 80% de 

sua confluência.  

Preparação do secretoma das CTM 

 Foram utilizadas células na passagem de 1 a 6. As células foram cultivadas em 

placas de 100 mm de diâmetro até atingirem 90% de confluência. As células foram 

então lavadas e mantidas em meio DMEM sem SBF por 48 horas em condições 

controladas. Cerca de 15ml do meio condicionado foi coletado e centrifugado a 360 g 

durante 10 minutos, e a seguir filtrado em membrana de nitrocelulose com poro de 

0,22 μm e concentrado com o filtro Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Unit with Ultracel-



10 membrane para proteínas com tamanho acima de 10 kDa. Esse produto foi 

denominado de secretoma de CTM e armazenado a -80°C para posterior utilização 

nos experimentos animais. Um resumo deste procedimento metodológico está 

representado na figura 1.   

Figura 1 – Obtenção do secretoma de CTM. 

 

Fonte: A autora (2017). 

Quantificação de proteínas totais do secretoma pelo método BCA  

 Para a quantificação de proteínas totais presentes no secretoma das CTM foi 

utilizado o kit de ensaio colorimétrico BCA (Bicinchoninic Acid Assay, do inglês). O 

método consiste na reação do ácido bicionconínico (reagente cromogênico) e 

conversão dos íons cobre em condições básicas sendo produzidos resíduos de 

aminoácidos e peptídeos resultando em um produto final de cor roxa. A quantificação 

das proteínas foi obtida pela relação linear da intensidade da coloração medida pelo 

leitor de microplacas Tecan Infinite M200 em 562nm.  

Experimento in vivo em modelo murino 

Animais 

 Para avaliar o potencial crescimento do pelo promovido pelo secretoma de 

CTM, foram realizados estudos in vivo utilizando 48 camundongos (Mus musculus) da 

linhagem isogênica C57BL/6, destes sendo composto por 24 fêmeas e 24 machos, 

com idade entre 6 a 8 semanas e com peso variando entre 15 a 25 gramas, foram 

selecionados apenas animais sem manchas escuras na região dorsal. Os 

camundongos foram obtidos sob reprodução controlada no biotério setorial do 

Laboratório de Células Tronco e Regeneração Tecidual (LACERT) – UFSC. Todos os 

procedimentos foram realizados com prévia aprovação pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da UFSC sob número 3836211016. A realização 

experimental in vivo foi feita de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e segue as 

diretrizes brasileiras para o cuidado e a utilização de animais em atividade de ensino 

ou pesquisa científica de 2016 (DBCA) do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA). Os animais foram acondicionados 

separadamente em caixas de plástico com maravalha, mantidos em ambiente de 



condições controladas de temperatura e umidade, ciclo claro/escuro de 12h, ração 

sólida e água à vontade.  

Tratamento Animal 

 Na realização do procedimento experimental in vivo todos os animais foram 

pesados no início e final do procedimento, como controle interno para verificar se o 

tratamento teve interferência no seu ganho de peso. Os animais receberam anestesia 

geral na dose de 60µl/animal com quetamina (100 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg) por 

via intramuscular, o animal foi considerado anestesiado mediante perda de reflexo 

palpebral e de qualquer reação após estímulo. Foi realizada a tricotomia da região 

dorsal do animal utilizando lâmina de barbear e assepsia com solução de 

Iodopovidona 10% e álcool 70°GL. Foi padronizado a área específica de 6 cm² (3 cm 

x 2 cm) e nesta será realizado o tratamento e análise do crescimento do pelo (Figura 

3), sem provocar lesões na superfície da pele.  

Figura 3 – Modelo padrão da área de análise de crescimento. Modelo padrão de tricotomia realizada 

na área de 6 cm² (A). Modelo de aplicação intradérmica do tratamento em múltiplos pontos (B). 

 

As injeções do secretoma e veículo foram realizadas com auxílio de uma 

seringa de insulina BD Ultra-Fine (6 mm x 0,3 mm) com aplicação intradérmica 

atingindo a profundidade da derme e do tecido adiposo. Nos grupos secretoma e 

veículo foi realizada a aplicação de 100ul/animal do produto, padronizado com 10 

pontos de aplicação (10µl/ponto) distribuídos uniformemente na área de 6 cm². 

Anteriormente a injeção o secretoma será descongelado e mantido no gelo para 

conservação das proteínas presentes.  

Na preparação da solução de Minoxidil 2% foi utilizado o protocolo consistindo 

em 2 gramas de minoxidil base diluído em álcool 96 ° GL, álcool isopropílico 10% e 

propileno-glicol 10%.  

Os animais foram divididos (N=12) nos seguintes grupos experimentais (Figura 4): 



 Grupo Controle (CTL): Controle negativo, realizado apenas a tricotomia da 

região dorsal; 

 Grupo Veículo (VEIC): Aplicação intradérmica de DMEM-F12;  

 Grupo Minoxidil (MXD): Controle positivo, foi realizado 3 vezes por semana a 

aplicação tópica de Minoxidil® na concentração de 2% (100µl/dia do fármaco), 

já reconhecido comercialmente como promotor do crescimento de pelos agindo 

diretamente sobre os folículos pilosos; 

 Grupo Secretoma (MC): Tratamento com aplicação intradérmica do 

secretoma de CTMs.  

Figura 4 – Tratamento Animal Realizado em Camundongos da Linhagem C57BL/6. (A) Esquema 

metodológico dos experimentos in vivo, após receberem os tratamentos os camundongos foram 

analisados macroscopicamente o crescimento do pelo.  

 

Fonte: A autora (2017). 

Pesagem e medição dos pelos 

 Após 21 dias, os pelos dos animais na área demarcada foram raspados, 

acondicionados em tubos de eppendorfs, identificados e pesados na balança de 

precisão. Com o objetivo de inferir a quantidade de pelos crescidos nos diferentes 

grupos experimentais.  

 Para análise do comprimento dos pelos, os mesmos foram arrancados com o 

auxílio de uma pinça em número significativo, separados em um número de 5 (cinco) 

pelos por animal e fotografados utilizando o microscópio macro zoom Olympus 

MVX10. Os pelos foram mensurados utilizando o programa ImageJ® e foi realizada 

uma média do seu comprimento por animal.  

Análise estatística 

 Os resultados obtidos estão apresentados como média ± erro padrão da média 

(SEM). Os dados foram, em sua maioria, avaliados por Teste t não pareado, uma vez 

que os grupos foram comparados separadamente. Em todos os casos, os resultados 



foram considerados significativos quando p<0,05. Todas as análises estatísticas 

foram realizadas por meio do software estatístico GraphPad Prism®. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 Para realização deste trabalho, as amostras de pele da face humana foram 

obtidas em colaboração com o Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de 

São Thiago (HU/UFSC) localizado em Florianópolis. Os fragmentos de pele 

provenientes de pacientes submetidos ao procedimento de ritidoplastia (lifting facial) 

foram coletados mediante a prévia apresentação e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido aprovado na Plataforma Brasil com o Parecer 

Consubstanciado 1.500.162 sob nº CAAE 37167014.9.0000.5355. As amostras foram 

armazenadas em meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's medium) acrescido de 

antibióticos (penicilina e estreptomicina 1U/μg) mantidas a temperatura de 4°C, sendo 

posteriormente encaminhadas ao Laboratório de Células Tronco e Regeneração 

Tecidual (LACERT/UFSC) para procedimentos de manipulação e cultura celular. 

 O trabalho foi desenvolvido no período de agosto de 2016 e finalizado em julho 

de 2017. Foram realizados experimentos in vivo utilizando 48 camundongos da 

linhagem C57BL/6 monitorados durante 21 dias e separados entre os grupos:  

Controle, Veículo, Minoxidil (fármaco de crescimento capilar) e Secretoma de CTM. 

Com o objetivo de avaliar o efeito do tratamento sobre o crescimento dos pelos, foram 

realizadas análises quantitativas (peso) e qualitativas (comprimento) observando o 

crescimento dos pelos em quantidade e comprimento entre os grupos tratados. 

 

5 RESULTADOS 

Tratamento Animal  

 Os resultados obtidos até o momento demonstram que os animais aumentaram 

o seu peso durante o tratamento como visto na figura 7. Foi observado um aumento 

no peso dos animais dos grupos secretoma e minoxidil em comparação ao grupo 

controle. Dessa forma, pode-se concluir que o tratamento não teve influência sobre o 

ganho de peso dos animais. Foi observada uma variação resultante do intervalo de 

idade entre 6 a 8 semanas dos animais, sendo que animais mais jovens ganharam 

mais peso, possivelmente por estarem em fase de desenvolvimento, ficando à frente 

de animais mais velhos no percentual de peso adquirido.  



Figura 7 – Ganho de peso dos animais. Gráfico representativo do ganho de peso dos animais em 

gramas (g). Os dados mostram a diferença entre os grupos tratados com relação aos seus controles. 

Os valores representam as médias ± e desvio padrão *P < 0,0295 e **P < 0,0027 por teste T de student. 
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Crescimento dos pelos 

 Durante a análise macroscópica do crescimento dos pelos foi observada uma 

maior área de crescimento nos animais tratados com secretoma de CTM e com o 

controle positivo minoxidil quando comparados ao grupo controle e veículo. Na figura 

8 são demonstradas imagens representativas do crescimento do pelo ao longo do 

tempo entre os diferentes grupos. Nas fêmeas, não foram realizados até o momento 

os testes com o grupo controle, devido ao menor número de fêmeas disponíveis no 

biotério setorial.  

Figura 8 – Crescimento macroscópico dos pelos. Efeito dos tratamentos (Controle, Veículo, 

Minoxidil e Secretoma) no crescimento dos pelos em camundongos C57BL/6. O crescimento do pelo 

in vivo é induzido pela sua raspagem da região dorsal com área de 6 cm². Os animais foram separados 

conforme sua condição de tratamento (N=12). As fotografias foram tiradas nos dias 0, 7, 14 e 21 de 

tratamento (a: machos; b: fêmeas).  

 

 

 



Peso dos pelos 

 Em relação ao peso dos pelos dos animais foi observado um aumento de 2,5x 

(vezes) do peso em gramas e 1,5x entre o grupo secretoma quando comparado ao 

grupo veículo e controle, respectivamente. Foi observado um aumento de 2x no peso 

do grupo minoxidil em comparação ao veículo e 1,6x de aumento do grupo veículo 

quando comparado ao controle, com diferença estatística de p < 0,05 (Figura 9). Pode-

se considerar efetivo o tratamento com secretoma de CTM para o crescimento 

quantitativo dos pelos.  

Figura 9 – Representação gráfica do peso dos pelos. Gráfico representativo do peso dos pelos em 

gramas. Os dados mostram a diferença entre os grupos tratados com relação aos seus controles. Os 

valores representam as médias ± e desvio padrão **P < 0,0032 e ***P < 0,0001 por teste T de student.

Controle Veículo Minoxidil Secretoma
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

**

***

***

**

P
e
s
o

 (
g

)

 
Comprimento dos pelos  

 Foi realizada a análise do tamanho dos pelos crescidos, para além de um 

panorama quantitativo também avaliar de forma qualitativa o seu crescimento. Foi 

observado um aumento de 1,14x do comprimento do pelo no grupo secretoma quando 

comparado ao veículo e também um aumento de 1,4x quando comparado ao grupo 

controle (figura 10). O tratamento com secretoma de CTM demonstrou-se efetivo no 

aumento do comprimento dos pelos, tratando-se de 1 milímetro em resposta ao 

modelo biológico é uma considerável diferença.  

 

Figura 10 – Comprimento dos pelos. Tamanho dos pelos representativos nos diferentes grupos (A). 

Representação gráfica do comprimento dos pelos em milímetros (B). Os dados mostram a diferença 

entre os grupos tratados com relação aos seus controles. Os dados mostram a diferença entre os 

grupos tratados com relação aos seus controles. Os valores representam as médias ± e desvio padrão 

***P < 0,0001 e *P < 0,0384 por teste T de student. 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em resumo, a atividade promotora do crescimento do pelo utilizando o 

tratamento com secretoma de CTM foi avaliado por uma série de experiências in vivo. 

Os resultados revelam que o secretoma promoveu significativamente o crescimento 

do pelo em quantidade e tamanho, os dados também demonstraram que o secretoma 

mostrou uma elevada eficácia no crescimento de camundongos fêmea. 

 De acordo com os resultados, o secretoma foi superior ao minoxidil sendo este 

um fármaco já estabelecido no mercado como agente do crescimento de cabelo e 

utilizado no tratamento da calvície e queda de cabelo. Porém, o minoxidil apresenta 

diversos efeitos adversos em homens e mulheres o que o compromete a sua 

utilização. Sendo assim, o secretoma tem potencial para tornar-se um novo promotor 

do crescimento dos pelos e fornecer orientação para o desenvolvimento de novos 

agentes promotores de crescimento. Estudos adicionais sobre a morfologia dos pelos 

e os mecanismos terapêuticos do secretoma podem futuramente complementar o seu 

efeito sobre no crescimento capilar. 
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