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RESUMO
Este estudo teve o objetivo de avaliar a cicatrização de feridas cutâneas de ratos com extrato bruto de  Poincianella
pluviosa complexado com HPβCiclodextrina. Foram preparadas formulações em gel contendo o extrato complexado (EB-
HPβCD) a 1% e o gel sem complexo como controle negativo. 20 ratos Wistar utilizados foram divididos em grupos (n=5)
correspondentes aos dias de tratamento, 4, 7, 10 e 14 dias. Duas feridas de 1 cm² foram confeccionadas no dorso dos
animais, uma ferida recebeu tratamento diário com gel EB-HPβCD e a outra, controle negativo. Após eutanásia, ao final
de cada período de tratamento,  as feridas foram medidas por  decalque em folha plástica transparente,  que foram
digitalizados e ampliados para cálculo da área, expressos em cm2. O grau de contração das feridas foi em expresso em
porcentagem.  Os  resultados  foram submetidos  à  análise  estatística  e  comparados.  O  fechamento  das  feridas  foi
observado após os períodos de tratamento com gel EB-HPβCD e com controle negativo sem agravos que impedissem a
cicatrização. A medida da área das feridas tratadas não apresentou diferença estatística quando comparada ao controle
negativo. Quanto ao grau de contração, aos 14 dias o reparo das feridas já estava reestabelecido, e durante os períodos
de tratamento não houve diferenças estatísticas entre os grupos que receberam gel EB-HPβCD e controle negativo.
Assim, as feridas tratadas com gel EB-HPβCD não diferenciaram das feridas controle quanto ao fechamento e grau de
contração da ferida.

PALAVRAS-CHAVE: sibipiruna; fechamento de feridas; gel cicatrizante.

1 INTRODUÇÃO

As plantas representam importante fonte de substâncias ativas naturais. Em alguns vegetais,
o conjunto dessas substâncias, em sinergismo, possuem ação farmacológica mais efetiva do que
substâncias isoladas (SOUSA, et al, 2008). Desde o início da década de 1990, a fitoterapia tem
ganhado destaque em tratamentos clínicos tradicionais (BRASIL, 2006) devido, principalmente, ao
interesse da população em terapias alternativas ou mesmo complementares (RIBEIRO et al., 2005).

A espécie Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz, conhecida como “sibipiruna” ou “falso pau
Brasil” é uma árvore encontrada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. 

O processo  dinâmico de cicatrização  de feridas pode ser  deficiente  e  lentificado quando
acompanhado  de  condições  patológicas,  em  que  há  diminuição  da  resposta  imune,  como  no
diabetes,  reduzindo seriamente a qualidade de vida de pacientes afetados (ISAAC et al.,  2010;
KOLLURU; BIR;  KEVIL,  2012).  Os custos com os tratamentos  dessas patologias,  associadas a
cicatrização  deficiente,  destaca  a  importância  da  busca  por  novos  medicamentos,  capazes  de
acelerar o processo cicatricial (MENDONÇA; COUTINHO-NETO, 2009).

Novas estratégias farmacêuticas, como as ciclodextrinas (HPβCD), funcionam como sistemas
carreadores, capazes de formar complexo de inclusão com fármacos, melhorando a absorção e
estabilidade dos mesmos (SALTÃO; VEIGA, 2001). O extrato bruto das cascas de  P. pluviosa foi
avaliado  anteriormente  para  atividade  cicatrizante,  em  ratos  normoglicêmicos  e  diabéticos
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apresentando bons resultados (BUENO et al.,  2014;  BUENO et  al.,  2016).  Assim, este trabalho
avaliou a cicatrização de feridas cutâneas de ratos com extrato bruto de  P. pluviosa  complexado
com hidróxi-propil-β-ciclodextrina (HPβCD).

2 MATERIAL E MÉTODOS

O extrato bruto (EB) foi preparado utilizando cascas do caule de  P. pluviosa, coletadas na
cidade de Maringá, Brasil, em etanol 50%. A obtenção do complexo EB incorporado em ciclodextrina
(EB-HPβCD) foi realizada na proporção 1:1 (p/p).

O  gel  foi  preparado  utilizando  carbopol  940  NS (1%)  em água.  A  uma  parte  do  gel  foi
incorporado o complexo EB-HPβCD, em proporção equivalente a 1% (BUENO et al., 2016). O gel
com HPβCD foi utilizado como controle negativo. 

O  experimento  foi  aprovado  pela  Comissão  de  Ética  no  Uso  de  Animais  (CEUA)  da
Universidade Estadual de Maringá, sob o parecer nº 9861231115. Foram utilizados 20 ratos Wistar
machos, oriundos do Biotério Central da UEM, com 60 dias (220-280 g), os quais foram divididos em
4 grupos (n=5) de acordo com o período de tratamento: 4, 7, 10 e 14 dias, e mantidos em gaiolas
individuais no Biotério do Laboratório de Experimentação animal do Bloco T22 (Departamento de
Farmácia – UEM), em condições padronizadas de temperatura (22±1 °C) e umidade (50±10%), com
ração e água ad libitum. 

Para  confecção de  feridas  cutâneas,  os  animais  receberam anestesia  com Tiopental  (40
mg/kg) associado com Lidocaína 10 mg/ml (7 mg/kg) por via intraperitoneal. Após epilação manual e
assepsia do local, foram confeccionadas duas feridas com 1 cm² cada no dorso do animal.  Durante
os períodos de tratamento, a ferida esquerda foi tratada diariamente com gel EB-HPβCD e a ferida
direita  recebeu  controle  negativo.  Após  cada  período,  os  animais  foram  eutanasiados  com
sobredose do anestésico utilizado. 

A medida das feridas foi obtida após a confecção dessas (dia zero) e ao final de cada período
de  tratamento  (4,  7,  10  e  14  dias)  por  decalque  em  folha  plástica  transparente,  que  foram
digitalizados  com  escala  milimétrica  e  ampliados.  A  área  delimitada  foi  calculada  utilizando  o
programa Image Pro-Plus® (v. 4.5), e os resultados expressos em cm2. O grau de contração das
feridas foi expresso em porcentagem a partir da equação:

.

% de contração ¿100
(Wo−Wi)
Wo

onde:  Wo = área inicial  da ferida  e Wi  =  área da ferida  no dia  da  coleta (4,  7,  10 e 14 dias)
(OLIVEIRA et al., 2010).

Os resultados foram submetidos à análise estatística utilizando o programa GraphPad Prism®
5 (Copyright GraphPad Software, Inc.). Utilizou-se o teste t pareado para resultados paramétricos e
Mann-Whitney,  para  resultados  não  paramétricos,  sendo  considerado  p<0,05  como  critério  de
significância (BUENO et al., 2016).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após os períodos de tratamento com gel  EB-HPβCD e controle negativo foi  observado o
fechamento das feridas. A medida da área das feridas está apresentada na Figura 1.
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Figura 1 - Valores médios da área das feridas cutâneas tratadas com controle negativo e gel EB-HPβCD

No dia zero, correspondente ao dia da confecção, as feridas apresentaram medida maior que
1 cm2 devido a distensão que ocorre pela incisão transversal às linhas de Langer (COELHO et al.,
1999), resultando em uma maior área após o corte (Figura 1). 

De  acordo  com  o  gráfico,  as  medidas  de  área  foram  diminuindo  de  forma  gradual,
demonstrando que não houve agravos que retardassem a cicatrização ou o fechamento. Durante os
períodos de tratamento a medida da área das feridas tratadas com gel EB-HPβCD não apresentou
diferença estatística quando comparada ao controle negativo.

A contração da ferida constitui uma etapa importante para o fechamento da lesão cutânea. A
figura 2 ilustra o grau de contração das feridas tratadas com controle negativo e gel EB-HPβCD. Aos
14 dias, o grau de contração apresentou valores de 97,11% para o tratado com gel EB-HPβCD e de
99,34%  para  o  controle  negativo,  sugerindo  que  nesse  período  o  reparo  da  lesão  já  estava
reestabelecido. 

Não foram verificadas diferenças estatísticas entre os grupos controle e tratado quanto ao
grau de contração das feridas. 

Figura 2 - Percentual de contração de feridas cutâneas tratadas com controle negativo e gel EB-HPβCD

Foi  possível  inferir  que,  com  o  passar  dos  dias,  houve  decréscimo  similar  da  área  e  a
contração das feridas que receberam controle negativo e gel EB-HPβCD, mostrando que não houve
agravos no reparo tecidual. 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Estudos preliminares que avaliam o processo de fechamento de feridas são importantes para
perspectivas futuras de novos fármacos cicatrizantes. No entanto, estudos complementares com a
utilização do EB de Poincianella pluviosa incorporado a ciclodextrinas são necessários para verificar
o potencial de cicatrização do complexo. 

4 CONCLUSÃO

Nas análises que avaliaram o fechamento e o grau de contração, as feridas tratadas com gel
EB-HPβCD não apresentaram diferenças significativas das feridas que receberam controle negativo.
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