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RESUMO
A Bixa orellana L., popularmente conhecida urucum ou ainda colorau, muito utilizado pelos americo-latinos como corante
em alimento, mas pouco estudado para as áreas da saúde como medicamento. O objetivo deste trabalho é avaliar a
atividade farmacológica do extrato de  Bixa orellana L., estudando a capacidade de atração de células inflamatórias,
surgimento de vasos sanguíneos e fibrinogênio para fechamento e cicatrização das feridas, ainda será avaliado a ação
antibacteriana contra bactérias de microbiota de pele  Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Para este
propósito serão utilizados 36 ratos Wistar machos, divididos em 4 grupos: C-Animais controle; CB- Animais controle
tratados com base da pomada;  CF- Animais  controle  tratados com Fibrase®;  BX- Animais tratados com a pomada
contendo extrato de Bixa orellana L. a 5%. Espera-se encontrar evidências de efeito cicatrizante e antimicrobiano na
preparação com extrato de Bixa orellana L., reduzindo o tempo de reparo tecidual, inflamação e prevenção de infecções
oportunistas S. aureus e S. epidermidis.

PALAVRAS-CHAVE: Urucum; Efeito cicatrizante; Efeito antimicrobiano; Extração; Feridas.
 

1 INTRODUÇÃO

A cicatrização é um processo pelo qual o tecido lesado é substituído por tecido conjuntivo
vascularizado  (BRASILEIRO  FILHO,  2016).  Durante  o  processo  de  cicatrização  ocorre  uma
sequência de reações físicas, químicas e biológicas com a finalidade de reconstituir a continuidade
tecidual que foi interrompida. Esta sequência de reações pode ser dividida em três fases, a saber: a
inflamatória, a fibroblástica e a maturação, que, embora distintas, se sobrepõem de tal maneira que
numa delas se podem observar elementos da fase subsequente e vice-versa, num processo de
envolvimento eminente  e  dinâmico (BECKER, 2006).   O reparo completo de tecidos resulta  de
alternâncias sucessivas de reações anabólicas e catabólicas que têm os leucócitos como um de
seus mais importantes protagonistas (BALBINO; FERREIRA;CURI 2005).

Diversos fitoterápicos vêm sendo investigados e usados no tratamento de feridas no intuito de
acelerar  ou  influenciar  beneficamente  o  processo  de  reparo  cicatricial  (SANTOS  et  al.,  2006).
Produtos naturais como plantas e minerais continuam sendo utilizados de formas individualizadas ou
associadas e constituem maior fonte para obtenção de medicamentos e para diversas finalidades,
como para cicatrização de feridas cutâneas (OLIVEIRA, 2005). 

Amplamente difundido em nossa cultura,  particularmente na alimentação,  o urucum (Bixa
Orellana L.)  ainda  é  utilizado  na  medicina  popular  para  o  tratamento  de  diabetes,  infecções
cutâneas,  queimaduras,  febre,  diarréia  e asma (PÉREZ; SÁNCHES, 2010).  Bixa Orellana L.  da
família Bixaceae, vulgarmente conhecido como urucum, é uma planta nativa da floresta tropical da
América Central e do Sul (PERRY; METZGER, 1980). Segundo Lorenzi e Matos, (2002), as folhas
são levemente róseas, dispostas em panículas terminais. Seus frutos são do tipo cápsula deiscente,
ovóides,  com 2 ou 3 carpelos, cobertos de espículos flexíveis,  de cor vermelha, esverdeada ou
parda,  contendo muitas  sementes pretas cobertas por  um arilo  ceroso de cor  vermelha e odor
característico,  apresentam na composição celulose (40-45%), açúcares (3,5 - 5,2%), óleo essencial
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(3%), óleo fixo (4,5 -5,5%), proteínas (13 -16%), vitaminas (B1, B2, C e A), e minerais (cálcio, ferro,
fósforo e zinco)  (COSTA, 2007).

Bixa  orellana  L. é  geralmente  aplicada  como  expectorante,  laxante,  anti-hemorrágico,
antipirético  ou  anti-inflamatório.  Também  utilizado  para  tratar  bronquite,  tuberculose,  dispepsia,
condições do coração (LIMA; CASTRO, 2006), e queimaduras, tem usos secundários como uma
adjuvante na cicatrização de feridas (COSTA, 2007). Foi descrito como anti-séptico, anti-oxidante,
diurético, afrodisíaco, hipoglicemiante e vermífugo, fonte de vitaminas e agente com propriedades
anti-tumorais, sobretudo no combate à câncer oral (PÉREZ; SÁNCHEZ, 2010). Recentemente, a
atividade cicatrizante e anti-inflamatória em feridas orais de Bixa orellana L. foi relatada por Piva et
al., (2013). 

Pesquisas  têm  sido  realizadas  no  sentido  de  identificar  novas  substâncias  com  ação
antimicrobiana  (ALVARENGA,  2007).  Um  extrato  etanólico  de  Bixa  orellana  L.,  apresentou
significativa ação antibacteriana, frente a Gram-positivas (Bacillus subtis, Staphylococcus aureus e
Streptococcus  faecalis)  (IROBI;  MOO  YOUNG;  ANDERSON,  1996),  já  o  extrato  hidro-alcoólico
apresentou  atividade  antimicrobiana  contra  Streptococcus  pyogens,  Proteus  mirabilis  e
Staphylococcus aureus (GONÇALVES; ALVES FILHO; MENEZES, 2005). O extrato metanólico das
folhas  e  das  sementes  de  Bixa  orellana  L.,  apresentatam  atividade  antimicrobiana  contra
Streptococcus mutans e Streptococcus sanguinis, além de atividade citotóxica (MEDINA-FLORES et
al., 2016).

Baseado nas características e devido poucos estudos em sobre os efeitos farmacológicos da
Bixina  e  Norbixina  como  cicatrizantes,  este  trabalho  irá  buscar  fundamentos  e  resultados  da
atividade de Bixa orellana L. como cicatrizante e bactericida.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 OBTENÇÃO DO EXTRTATO DE Bixa orellana L.

As sementes do vegetal serão coletadas na cidade de Rondon/PR, serão secas em estufa a
37º ± 0,2ºC por 48 horas. O material seco (500 g) passará por processo extrativo com emprego de
etanol a 95% (1000 mL) por 48 horas. O extrato etanólico será evaporado para secagem utilizando
rotaevaporador com pressão reduzida (< 100 mbar) a 40°C, conforme a técnica descrita por Costa,
(2007).

A  determinação  do  conteúdo  de  bixina  e  norbixina  serão  determinadas  de  acordo  com
metodologia proposta por Bareth, Strohmar e Kitzelmann, (2002).

2.2 PREPARAÇÃO DA POMADA CONTENDO O EXTRATO DE Bixa orellana L.

Será preparada uma pomada contendo o extrato de  Bixa orellana L., sendo primeiramente
manipulada a base da pomada utilizando as seguintes matérias-primas:  Lanette  (15%),  lanolina
anidra  (45%),  vaselina  líquida  (20%),  propilparabeno  (0,1%),  butilhidroxitolueno  (0,1%),
metilparabeno (0,1%),  polisorbato 20 (5%).  A pomada será manipulada seguindo a metodologia
descrita por (BARROS et al., 2010). Após, o extrato será incorporado na concentração de 5%.

2.3 OBTENÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO
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Serão  utilizados  36  ratos  adultos  jovens  (90  dias  de  idade),  da  linhagem Wistar  (Rattus
norvegicus), da variedade albinus, pesando entre 200g e 220g, provenientes do Biotério Central da
Universidade Estadual de Maringá.

Os animais serão transferidos para o Biotério da UniCesumar, onde permanecerão alojados
em caixas de polipropileno com dimensões 40 x 33 x 17 cm (comprimento, largura e altura) providas
de bebedouro e comedouro, e mantidos em condições ambientais controladas de temperatura (22º ±
2ºC) e iluminação (ciclo 12 horas claro/escuro).

Após um período de adaptação ao novo ambiente, os ratos serão disponibilizados para o
período experimental em gaiolas individuais, que terá duração de 24 horas, 7 e 21 dias. Portanto,
serão distribuídos aleatoriamente em três grupos, contendo 4 animais cada, segundo os tratamentos
a que serão submetidos (Tabela 1):

Tabela 1: Divisão dos grupos experimentais
Grupo C Animais controle
Grupo CB Animais controle tratados com base da pomada
Grupo BX Animais tratados com a pomada contendo extrato de Bixa orellana L. a 

5%

Os animais de todos os grupos passarão por procedimento cirúrgico para indução das feridas,
através da incisão com bisturi  número 15 no dorso do animal, paralelamente ao eixo da coluna
vertebral.  As  mesmas  possuirão  diâmetro  de  2  cm,  padronizando-se  o  tamanho  e  a  forma,
conduzidas em igual profundidade, até o alcance do plano muscular. Após a indução das feridas os
animais do grupo C terão suas feridas umedecidas com solução salina a 0,9%, os animais do grupo
CV terão suas feridas tratadas com a base da pomada e os animais do grupo BX serão tratos com a
base da pomada adicionado do extrato de Bixa orellana L.

2.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

A atividade antimicrobiana contra  bactérias de microbiota de pele  Staphylococcus aureus e
Staphylococcus  epidermidis será  realizada  pelo  método de  difusão  em agar.  Serão  preparadas
suspensões  da  amostra  coletada  das  feridas  em  solução  de  NaCl  a  0,9%  com  turvação
correspondente ao tubo 0,5 da escala de Mac Farland e as amostras foram inoculadas na superfície
do ágar Mueller Hinton. A seguir, 40 µl das soluções das substâncias na concentração de 5mg/ml
em DMSO,  além de  água  destilada  e  Clorexidina  a  0,12% como controles  negativo  e  positivo
respectivamente foram aplicadas nos poços. As placas foram incubadas a 37ºC por 24 horas. Após
a incubação, foi feita a leitura dos diâmetros dos halos de inibição do crescimento microbiano.

2.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE

Decorridos  24  horas,  7  e  21  dias  após  o  ato  cirúrgico,  3  animais  de  cada  grupo  serão
escolhidos  aleatoriamente  e  mortos  por  aproveitamento  de  anestésico  tiopental  sódico  por  via
intraperitonial de anestésica em dose letal (120 mg/kg).

O material  coletado será clivado e mergulhado em uma solução de formol  a 10% neutro
tamponado (NBF), permanecendo nesta solução pelo período de 48 horas. Após esse procedimento,
os fragmentos seram desidratados em álcool etílico em concentrações crescentes, diafanizados no
xilol, impregnados e incluídos em blocos de parafina. Estes serão cortados em micrótomo ajustado
para 5 micrômetros. Os cortes vão ser submetidos à técnica de coloração pela Hematoxilina-Eosina
(H.E.)  e  Tricrômio de Masson.  Os seguintes critérios serão analisados na preparação em H.E.:
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formação de crostas, inflamação, angiogênese, tecido de granulação e reepitelização. Todas essas
características serão graduadas em: ausente (0), discreta (1), moderada (2) e intensa (3), de acordo
com  o  seu  aspecto  histológico.  Na  análise  com  Tricrômico  de  Masson  será  evidenciada  a
colagenização, sendo esta graduada em: ausente (0), leve (1), entre leve e moderado (2), moderado
(3), entre moderado e intenso (4) e intenso (5). e analisados em microscópio de luz, sob foco fixo e
clareza de campo, com aumento final de 100X e 400X.

2.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Os resultados obtidos serão submetidos à análise através softwares Statistica 8.0 e GraphPad
Prism 6.0, sendo expressos como média ± erro padrão. Será realizado o delineamento dos dados
morfométricos em blocos, seguido de Teste de Tukey, adotando o nível de significância de 5%.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se encontrar evidências de efeito cicatrizante e antimicrobiano na preparação com
extrato  de  Bixa  orellana  L.,  reduzindo  o  tempo de  reparo  tecidual,  inflamação  e  prevenção  de
infecções oportunistas S. aureus, S. epidermidis. 
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