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RESUMO 

 

A utilização das plantas na medicina tem uma grande importância no atendimento primário de saúde em todo 

o mundo. Entretanto, poucas plantas foram validadas do ponto de vista farmacológico, fitoquímico e clínico. 

A Bixa orellana L., popularmente conhecida urucum, é muito utilizada como corante em alimentos, mas suas 

propriedades terapêuticas não estão bem estabelecidas. O objetivo deste trabalho é avaliar a atividade 

farmacológica do extrato de Bixa orellana L. in vivo, estudando o provável efeito cicatrizante. Foram utilizados 

24 ratos Wistar machos, em quatro períodos experimentais com duração de 4, 7, 10 ou 14 dias. Após excisão 

as feridas foram tratadas com pomada base (controle) ou com a pomada contendo extrato de Bixa orellana 

L. a 5%, uma vez ao dia. O extrato de Bixa orellana L. reduziu a área média das feridas em 13,8% e 25% 

após 4 e 7 dias de tratamento, bem como promoveu aumento da superfície de reepitelização em 2,26% após 

4 dias de terapia. Estes resultados parciais apontam para um possível efeito benéfico do extrato de de Bixa 

orellana L. sobre o processo de cicatrização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cicatrização; Feridas; Urucum. 

 

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. 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). 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, diarreia e asma, e foi descrito também 

como fonte de vitaminas, hipoglicemiante e agente com propriedade antitumorais, 

sobretudo no combate ao câncer oral (PÉREZ; SÁNCHES, 2010). Recentemente, a 

atividade cicatrizante e anti-inflamatória em feridas orais foi relatada por Piva et al., (2013). 

Baseado nestas características e devido a 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. 
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2. MARTERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 PREPARO DO EXTRATO BRUTO 
 
 As sementes do vegetal foram coletadas na cidade de Rondon/PR, secas em estufa 
a 37º ± 0,2ºC por 48 horas. 

O extrato foi obtido segundo as técnicas descritas por Costa, (2007), e Viuda-Martos 
et al., (2012).  
 
2.2 PREPARO DA FORMULAÇÃO CONTENDO EXTRATO DE Bixa orellana L. 
  

Para a formulação da base da pomada foram utilizadas as seguintes matérias-
primas: Lanette® N (15%), lanolina anidra (45%), vaselina líquida (20%), propilparabeno 
(0,15%), butilhidroxitolueno (0,1%), metilparabeno (0,05%) e água destilada (q.s.p. 100 g), 
adaptado a partir da técnica descrita por Barros et al., (2010). Em seguida, foi incorporado 
e homogeneizado o extrato de Bixa orellana L. na concentração de 5% (BX-5). 
 
2.3 ANIMAIS 
 
 Os experimentos foram conduzidos de acordo com as normas de cuidado e uso de 
animais em laboratório descritas pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM). 
 Foram utilizados 24 ratos adultos jovens (60 dias de idade), da linhagem Wistar, 
pesando entre 220g e 280g, os quais permaneceram em gaiolas individuais no Biotério do 
Laboratório de Experimentação Animal (LEA), do Departamento de Farmácia da UEM, sob 
condições controladas de temperatura (22±1ºC), umidade relativa do ar (50±10%), ciclo 
claro-escuro de 12 horas, ração e água ad libitum. 
 Após o período de adaptação de 4 dias ao novo ambiente, distribuídos 
aleatoriamente em quatro grupos, contendo 6 animais cada, segundo os tratamentos a que 
foram submetidos. 

A indução das feridas foi realizada sob anestesia com quetamina (0,1mL/100g peso 

corporal) e xilazina (0,1mL/100g peso corporal) injetada por via intraperitonial, com área de 

1 cm2, conforme descrito por Guidi, (2017).  

As feridas foram imediatamente tratas como segue: a lesão da direita recebeu 

pomada base (controle - C) e a esquerda recebeu pomada contendo o BX-5. Após 4, 7, 10 

e 14 dias, os animais foram eutanasiados com sobredose de tiopental sódico (120 mg/kg 

peso corporal, via intraperitonial) associado a lidocaína (7 mg/kg peso corporal). As feridas 

foram avaliadas macroscopicamente e removidas para mensuração de área. 

 

2.4 MENSURAÇÃO DA ÁREA DAS FERIDAS 

 

 A medida das feridas foi obtida após sua confecção (tempo zero) e ao final de cada 

período de tratamento por decalque em folha transparente, previamente esterilizada. Esses 

registros foram digitalizados juntamente com escala milimétrica e ampliados. A área das 

feridas foi calculada utilizando o software Image Pro-Plus versão 4.5.0.29. Os resultados 

foram expressos em cm2 (BESSON, 2014; GUIDI, 2017). 

 

2.5 ANÁLISE HISTOLÓGICA 
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Após a remoção as amostras foram fixadas em solução de Bouin por 24h e 

submetidas a rotina histológica, coradas em hematoxilina e eosina, segundo a técnica 

descrita por Bueno et al., (2016). Posteriormente as imagens dos cortes histológicos foram 

capturadas e analisadas de acordo com a técnica descrita por Guidi, (2017).  

 

2.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise através do software GraphPad 

Prism 6.0, sendo avaliados pelo Teste t de Student, adotando o nível de significância de 

5%. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 

 

3. RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 

 

As áreas médias das feridas não apresentaram diferença no início do tratamento (p 
= 0,2186). Após o período de 4 e 7 dias de tratamento, as feridas que receberam a pomada 
contendo BX-5 apresentaram área média com redução de 13,8% (p = 0,0299) e 25% (p = 
0,0181) em relação ao controle respectivamente. Entretanto, as áreas médias das feridas 
após 10 e 14 dias de tratamento com BX-5 não apresentaram diferença em relação ao 
controle (p = 0,788 e p = 0,372 respectivamente; Figura 1A).  

 

 
Figura 1. A. Áreas médias das feridas tratadas com pomada base (C) e com pomada contendo 

extrato de Bixa orellana L. a 5% (BX-5) após 4, 7, 10 e 14 dias. B. Comprimento médio da 
superfície de reepitelização das feridas tratadas com pomada base (C) e com pomada contendo 

extrato de Bixa orellana L. a 5% (BX-5) após 4 dias. Os resultados foram expressos como média ± 
erro padrão da média. n = 6 animais por grupo. Diferenças entre as médias foram analisadas pelo 

teste t de Student, *p < 0,05 versus C. 

 
Esses resultados podem ser decorrentes da ação pró-inflamatória do extrato oleoso 

de urucum, demostrado pela maior formação de crosta e epitelização em menor tempo nos 
grupos tratados em relação aos controles (CAPELLA et al., 2016).  

O comprimento médio das superfícies reepitelizadas foi 2,26% maior nos animais 
tratados com BX-5 quando comparado ao controle (p = 0,003; Figura 1B), demonstrando a 
ação do extrato na migração dos queratinócitos para o centro da ferida. Este efeito pode 
estar relacionado a atividade pró-inflamatória do BX-5, favorecendo o processo de reparo 
tecidual, neutralizando microrganismos e substâncias estranhas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O extrato de BX-5 demonstrou efeito potencial sobre o processo de cicatrização, 

reduzindo a área da lesão após 4 e 7 dias de tratamento, além de melhorar a migração de 
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queratinócitos após 4 dias de terapia. Espera-se que estes resultados sejam confirmados 

com as demais análises que estão em andamento para determinar a eficácia do produto 

como cicatrizante. 
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