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Artim M é uma lectina derivada de Artocarpus integrifolia que mostrou-se acelerar a cicatrização 
de lesões por queimadura de pele ou por abrasão da córnea em animais. O objetivo deste estudo 
é avaliar os efeitos do gel de Artim M na reparação da mucosa mastigatória em cães. Três feridas 
cirúrgicas circulares de 6mm de diâmetro foram criadas na mucosa palatina de 20 cães. Em cada 
cão, as feridas foram divididas em 3 grupos de acordo com os tratamentos: C - controle (não 
tratados), A - Artim M, V - veículo. Após 2, 4, 7, 14 e 21 dias, 4 animais/grupo foram sacrificados. 
A maxila foi analisada clinicamente quanto ao padrão de cicatrização e, em seguida, removida para 
realização da análise histológica, imunohistoquímica (IHC) para antígeno nuclear de proliferação 
celular (PCNA) e atividade de mieloperoxidase (MPO). Clinicamente o grupo A demonstrou maior 
cicatrização quando comparada aos outros grupos (p < 0,05). A análise histológica sugeriu que no 
grupo A houve estimulação na produção de fibras colágenas e maturação de tecido. A IHC mostrou 
maior proliferação celular no grupo A (p < 0,05). Os níveis de MPO foi estatisticamente maior no 
grupo A nos dias 2 e 4, indicando maior influxo de neutrófilos para ferida (p < 0,05). Conclui-se 
que a aplicação tópica de Artim M promoveu aceleração na reparação na mucosa mastigatória 
em cães. Apoio: CAPES/FAPESP.
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