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RESUMO
A pele é o maior órgão do corpo humano e possui diversas propriedades, dentre elas a cicatrização. Estudos mostram
que a  Poincianella pluviosa, popularmente conhecida como sibipiruna, apresenta atividade cicatrizante de feridas. As
ciclodextrinas são sistemas carreadores de fármacos que podem formar complexos de inclusão com várias moléculas. O
presente trabalho buscou avaliar a interferência da ciclodextrina complexada com o extrato bruto de P. pluviosa na
cicatrização de feridas cutâneas em ratos. Foram utilizados 20 animais, divididos em 4 grupos. Cada animal possuía 2
feridas, sendo uma delas tratada com o extrato complexado com a ciclodextrina durante 4, 7, 10 e 14 dias, e a outra foi
usada como controle negativo,  recebendo tratamento com gel contendo ciclodextrina.  Ao final  de cada período,  as
amostras de pele foram coletadas e utilizadas na confecção de lâminas histológicas, que foram coradas pela técnica de
Picrosirius para análise da formação das fibras colágenas do tipo I. A análise histlógica dos grupos tratados por 4 e 7
dias não demonstrou diferença estatística quando comparado ao grupo controle. A análise dos outros períodos de tempo
e das fibras tipo III está em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: Cicatrização; histologia; Poincianella pluviosa.

1 INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, e é composta pela epiderme e pela derme. A derme
contém os anexos cutâneos, os vasos sanguíneos e linfáticos, os nervos e as terminações nervosas
sensoriais.  Na  matriz  dérmica  há  essencialmente  dois  tipos  de  colágeno:  tipo  I  e  tipo  III,
correspondendo respectivamente a cerca de 80-85% e 15-20% do total desta proteína. A quantidade
de fibras colágenas secretadas durante o período de cicatrização determina a resistência à tracção
da ferida. Em feridas, o colágeno tipo III está em maior proporção que o tipo I, e o contrário ocorre
na pele íntegra.

A espécie Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz, pertence à família Fabaceae é conhecida
popularmente como “sibipiruna” ou “falso pau Brasil”. No Brasil, é encontrado na região de Mata
Atlântica do Rio de Janeiro, sul da Bahia, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e na região pantaneira
do Mato Grosso (CORTE et al., 2008). A atividade cicatrizante do extrato bruto de P. pluviosa foi
avaliada  por  Bueno  et  al  (2016)  que  identificou  ação  sobre  o  reparo  tecidual  em  ratos
normoglicêmicos. Foi observado aumento no número de metáfases nos primeiros dias de tratamento
e estimulação da maturação das fibras colágenas. Esses resultados também foram demonstrados
em ratos diabéticos (BUENO, 2014).

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos que podem formar complexos de inclusão com
diversas moléculas orgânicas e inorgânicas (VALENTINI et al., 2015). Diante da proposta de que a
capacidade de complexação da ciclodextrina pode melhorar a absorção de fármacos, o presente
trabalho buscou avaliar a interferência da ciclodextrina complexada com o extrato bruto P. pluviosa
na cicatrização e síntese de fibras colágenas em feridas cutâneas em ratos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Cascas do caule de Poincianella pluviosa coletado em Maringá foram utilizadas no preparo do
extrato  bruto,  que  foi  complexado  com  hidroxipropil-β-ciclodextrina  (HPβCD)  e  utilizado  na
preparação do gel que foi utilizado para tratar as feridas. O extrato bruto foi cedido pelo Laboratório
de Biologia Farmacêutica – PALAFITO da Universidade Estadual de Maringá. Gel contendo HPβCD
foi utilizado como controle negativo.

Foram utilizados 20 ratos Wistar machos divididos em quatro grupos de cinco animais, que
receberam tratamento tópico diário com gel durante 4, 7, 10 e 14 dias. Após anestesia (Tiopental 40
mg/kg), foi realizada tricotomia e assepsia do local para confecção de duas feridas (1 cm2 cada), com
remoção da epiderme e derme no dorso dos animais. A ferida direita recebeu o gel base contendo
ciclodextrina  (HPβCD)  –  controle  negativo,  e  a  ferida  esquerda  recebeu  tratamento  com  gel
contendo o complexo EB-HPβCD - tratado. Os animais foram eutanasiados no final de cada período
de tratamento com sobredose do anestésico para remoção dos fragmentos de pele contendo as
feridas.

Lâminas histológicas foram confeccionadas utilizando os fragmentos de pele contendo as
feridas, e foram coradas pela técnica de Picrosirius, para quantificação da área ocupada por fibras
colágenas do tipo I e tipo III.  

As imagens foram capturadas em microscópio óptico acoplado a um polarizador, que permite
birrefringência  e  diferenciação  das  fibras  colágenas.  As  fibras  do  colágeno  tipo  I  coram-se  em
amarelo/vermelho, e as fibras do colágeno tipo III, em verde. Foram considerados três campos em
cada corte histológico da ferida: um campo central e dois laterais, próximos às margens. Foi utilizada
a  objetiva  de  20X para  a  captura  das  imagens.  A  quantificação  das  fibras  foi  feita  através  do
programa Image Pro-Plus®.

Os resultados obtidos estão sendo submetidos à análise estatística utilizando o programa
GraphPad Prism® 5 (Copyright GraphPad Software, Inc.). Utilizando 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

O gráfico  1 mostra  a  análise  histológica  das fibras  colágenas do tipo  I  nos animais  que
receberam o tratamento por 4 e 7 dias. Em comparação ao controle negativo, o gel EB-HPβCD não
modificou a formação do colágeno tipo I.
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Gráfico 1: Gráfico representativo da média±desvio padrão da % de colágeno tipo I após 4 e 7 dias de tratamento com
gel EB-HPβCD e Gel base complexado com ciclodextrina.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos envolvendo o processo de cicatrização são importantes para a descoberta de
possíveis  novas  terapêuticas,  que  possam  aprimorar  ou  acelerar  tal  processo.  Uma  melhor
cicatrização influenciaria positivamente o ramo do tratamento de feridas, sejam de caráter agudo,
crônico, ou pós-operatório. Tal benefício pode contribuir para a melhora da qualidade de vida do
paciente e reduzir gastos e tempo de internação, auxiliando também na desoneração do sistema
público de saúde. 

As análises dos grupos tratados por maiores períodos de tempo e das fibras colágenas do
tipo III estão em andamento, e auxiliarão na análise da influência do extrato bruto complexado com
ciclodextrina na fibroplasia colágena.
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