
375ISSN 0326-2383

PALAVRAS-CHAVE: Leguminosae, Pterodon emarginatus, Úlceras dérmicas.
KEY WORDS: Cutaneous ulcers, Leguminosae, Pterodon emarginatus. 

* Autor a quem correspondência deve ser enviada. E-mail: rafaelcdutra@gmail.com

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)
Lat. Am. J. Pharm. 28 (3): 375-82 (2009)

Original Article

Received: January 15,  2009
Accepted: February 12, 2009

Efeito Cicatrizante das Sementes de Pterodon emarginatus Vogel em
Modelos de Úlceras Dérmicas Experimentais em Coelhos

Rafael C. DUTRA *1, Frederico PITTELLA 1, Aline S. FERREIRA 1, Priscila LARCHER 1,
Rogério E. FARIAS 2 & Nádia R. BARBOSA 1

1 Núcleo de Identificação e Quantificação Analítica, Faculdade de Farmácia e Bioquímica,
Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, Juiz de Fora,

Minas Gerais, 36036-900, Brasil.
2 Laboratório de Histologia, Instituto de Ciências Biológicas (ICB),Universidade Federal de Juiz de Fora,

Campus Universitário, Juiz de Fora,Minas Gerais, 36036-900, Brasil.

RESUMO. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a cicatrização de queimaduras cutâneas em coelhos
com aplicação tópica de cremes à base de óleo essencial (OE) e fração hexânica (FH) obtidos das sementes
de Pterodon emarginatus. O OE foi extraído em Clevenger por 4 h e a FH obtida por Soxhlet. Coelhos albi-
nos da Nova Zelândia (machos, 1,5-2,0 kg) foram divididos em 2 grupos (n = 5/grupo): OE (5 e 10%) e FH
(10 e 20%). As feridas foram analisadas macro e microscopicamente durante 10 dias. O estudo histológico
em lâminas coradas com HE considerou o número de fibroblastos, células inflamatórias, vasos sanguíneos
e área de colágeno. O creme contendo OE (5 e 10%) e FH 10% apresentaram atividade cicatrizante, com
significante diminuição no número de células inflamatórias (22 ± 3,81; 20 ± 1,91 e 25 ± 2,28), aumento no
número de fibroblastos (31 ± 2,25; 28 ± 3,70 e 25 ± 3,22 ) e vasos sanguíneos (0,8 ± 0,48; 2,3 ± 0,25 e 1,9 ±
0,62), respectivamente. Estes resultados sugerem que o uso tópico dos cremes contendo OE e FH apresen-
tam efeito significativo na cicatrização de úlceras cutâneas na pele de coelhos, podendo justificar sua utili-
zação na medicina popular.
SUMMARY. “Healing Effect of Pterodon emarginatus Seeds in Experimental Models of Cutaneous Ulcers in
Rabbits”. The aim of this study was to evaluate the wound-healing in cutaneous tissue of rabbits by a topical ap-
plication of cream containing essential oil (EO) and hexanic fraction (HF) obtained from Pterodon emarginatus
seeds. The EO was extracted by Clevenger –type apparatus for 4h and the HF obtained by Soxhlet. New Zealand
rabbits (male: 1.5-2,0 kg) were divided in 2 groups (n = 5/group): EO (5 and 10%) and HF (10 and 20%). The
wounds were analyzed macroscopically and microscopically for 10 days. The histological cuts were stained with
HE and the analyses were performed considering the number of fibroblasts, inflammatory cells, blood vessels
and areas of collagen. The cream containing EO (5 and 10%) and 10% HF showed cicatrizant effect, with a sig-
nificant decrease in the number of inflammatory cells (22 ± 3.81; 20 ± 1.91 and 25 ± 2.28), an increase in the
number of fibroblasts (31 ± 2.25, 28 ± 3.70 and 25 ± 3.22) and blood vessels (0.8 ± 0.48; 2.3 ± 0.25 and 1.9 ±
0.62), respectively. These results suggest that the use of topical creams with EO and HF had a significant effect
on healing in cutaneous ulcers on the skin of rabbits. It might justify its use in folk medicine.

INTRODUÇÃO
A cicatrização constitui um conjunto dinâmi-

co de alterações teciduais importantes na manu-
tenção da integridade do organismo, que envol-
ve inflamação, quimiotaxia, proliferação celular,
diferenciação e remodelação 1. Surge como res-
posta tecidual às lesões, sejam induzidas por
traumatismo ou por procedimentos cirúrgicos. É
componente necessário ao processo de repara-
ção, por proporcionar os mecanismos pelos

quais o tecido lesado é preparado para a re-
construção 2. Este fenômeno é usualmente loca-
lizado, transitório e autolimitado. No entanto,
quando o estímulo inflamatório não pode ser
eliminado ou removido, desencadeia-se uma
resposta complexa, envolvendo todo o organis-
mo e levando ao processo inflamatório crônico,
o qual muitas vezes pode ser deletério 3.

Diversos fitoterápicos testados e usados no
processo de cicatrização de queimaduras cutâ-
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neas mostram-se promissores. A Aloe vera (ba-
bosa) foi eficaz no tratamento de feridas cutâ-
neas abertas em ratos diabéticos e normais 3. O
extrato alcoólico de flores de Ixora coccinea fa-
cilitou os fatores da cicatrização, como aumento
da granulação, força de tensão e deposição de
colágeno em feridas cutâneas abertas em ratos 4.
O uso tópico da solução de Papaína a 2% tam-
bém apresentou bons resultados em feridas cu-
tâneas abertas em ratos 5. Mais recentemente,
foi demonstrado que o uso tópico do extrato de
Passiflora edulis promove aumento da prolifera-
ção fibroblástica e colagenização, melhor re-epi-
telização e diminuição da reação inflamatória
em feridas cutâneas abertas em ratos 6.

Pterodon emarginatus Vogel (Leguminosae),
conhecida popularmente como sucupira branca
ou faveiro é uma árvore aromática nativa que
mede cerca de 5-10 metros de altura 7, facilmen-
te encontrada na região do cerrado brasileiro e
utilizada na medicina tradicional para o trata-
mento de reumatismo, dores de garganta, dis-
funções respiratórias (bronquites e amidalites),
além das suas atividades antiinflamatória e anal-
gésica. As sementes são comercializadas em
mercados populares por suas propriedades far-
macológicas 8. Outra forma de aplicação das se-
mentes de Pterodon emarginatus na medicina
tradicional é o seu preparo como cataplasma,
obtido por maceração das sementes, usado para
o tratamento de dores reumáticas e queimadu-
ras 9. 

A despeito do uso freqüente destas sementes
pela população, não foram identificados estudos
científicos avaliando sua possível eficácia quan-
do aplicados de forma tópica em queimaduras
cutâneas. Por esta razão, o presente estudo tem
por objetivo avaliar a cicatrização de úlceras cu-
täneas experimentais em coelhos, tratados com
uso tópico de cremes incorporados com óleo
essencial e fração hexânica obtido das sementes
de Pterodon emarginatus. 

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal

Sementes da espécie Pterodon emarginatus
foram coletadas em setembro de 2006, no muni-
cípio de Três Marias/MG-Brasil e identificadas
pela Dra. Fátima Regina Gonçalves Salimena do
Departamento de Botânica, UFJF, Brasil. Uma
exsicata da espécie foi depositada no Herbário
CESJ da Universidade Federal de Juiz de
Fora/MG-Brasil sob o número 48.077.

Extração do óleo essencial
O óleo essencial foi extraído em aparelho de

Clevenger pelo método de hidrodestilação du-
rante 4 h. Foram pesados 30 g de sementes, as
quais foram trituradas e adicionadas ao balão
contendo 300 mL de água destilada. Após a ex-
tração, o óleo foi acondicionado em frasco de
vidro âmbar e utilizado imediatamente para a
realização das análises.

Preparo da fração hexânica
Para o preparo da fração hexânica (FH), 30 g

de sementes foram trituradas e submetidas à ex-
tração utilizando aparelho de Soxhlet. Após o
acondicionamento das sementes ao cartucho e
adaptação do balão de fundo redondo, a amos-
tra foi submetida a extrações sucessivas com he-
xano, por 24 h, até atingir o esgotamento do
solvente. A fração hexânica (FH) foi submetida
à rotaevaporação, em temperatura de 50 ± 5°C,
até eliminação completa do solvente. 

Preparo das formulações
Após a obtenção do OE e FH, estes foram

incorporados em creme base lanette, nas con-
centrações (p/p): OE (5 e 10%) e FH (10 e
20%). Foram preparados 50 g de cremes para
cada concentração utilizada.

Animais
Coelhos albinos da Nova Zelândia (machos,

1,5-2,0 kg) foram mantidos com temperatura e
umidade controlada (22 ± 2° C) e ciclo claro-es-
curo de 12 h, com água e ração ad libitum. Os
protocolos experimentais utilizados neste proje-
to estavam de acordo com os princípios éticos
na experimentação animal, adotado pelo CO-
BEA e pela Comissão de Ética na Experimenta-
ção Animal (CEEA) da Pró-Reitoria de Pesqui-
sa/UFJF, sob o número 52/2006.

Indução das úlceras cutâneas
Os animais foram devidamente separados

em 2 grupos (n = 5) e tiveram o dorso dividido
em 4 quadrantes, através de tricotomia, sendo
que cada quadrante recebeu um tipo diferente
de creme. No primeiro grupo de animais foram
testados o creme contendo OE 5% e 10% , en-
quanto o segundo grupo recebeu FH 10% e 20%
. O creme de sulfadiazina de prata 1% e o cre-
me base lanette foram utilizados como controle
positivo e negativo, respectivamente. Os ani-
mais foram tratados com as formulações 2x ao
dia (12-24 h) durante 10 dias consecutivos. Os
cremes foram aplicados de acordo com o esque-
ma representado na Figura 1.

Para o procedimento de indução de úlceras
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cutâneas foi realizada anestesia local com lido-
caína 0,2% (0,2 ml, via subcutânea/quadrante), e
passados 2 min após a administração do anesté-
sico, foram feitas queimaduras com barra de fer-
ro padronizada (5 cm2), aquecida em banho de
água fervente, por um período de 10 seg/qua-
drante. Após este procedimento, os animais fo-
ram colocados nas gaiolas com ração e água ad
libitum. Dipirona sódica foi adicionada a água
durante os 2 primeiros dias.

No dia seguinte a indução das úlceras cutâ-
neas, os animais foram retirados das gaiolas e
colocados sob a bancada. Com auxílio de uma
espátula metálica estéril, foi retirada uma peque-
na quantidade da amostra, correspondente a
aproximadamente 5 g, espalhado, de maneira
uniforme, sobre toda a área da queimadura. So-
bre cada área foi colocada gaze estéril cortada
em quadrados, seguido de bandagem não oclu-
siva, em seguida o animal foi devidamente en-
faixado, a fim de prender a gaze no local e evi-
tar a remoção da substância e ingestão da mes-
ma. Na segunda aplicação, foram retiradas a
bandagem e a gaze com uma tesoura estéril, e
com gaze e solução fisiológica estéril as feridas
foram limpas e as amostras de creme foram rea-
plicadas repetindo o procedimento colocação
de gaze e bandagem, e assim sucessivamente,
até o final do experimento.

Análise macroscópica
As lesões foram avaliadas diariamente

(2x/dia) no momento da aplicação dos cremes.
A avaliação clínica foi baseada nas seguintes ca-
racterísticas macroscópicas: irritação e agitação
do animal à aplicação das formulações, área
avermelhada, área esbranquiçada, presença ou
ausência de escara, edema, pus e o tamanho da
ferida (menores ou maiores que o dia anterior,
medidos com auxílio de paquímetro). Todos os
animais tiveram suas lesões fotografadas por câ-
mara digital modelo “Cyber-Shot DSC-P72” (So-
ny®, Estados Unidos da América), 5.1 mega pi-

Figura 1. Representação esquemática dos quadrantes
e aplicação dos cremes no modelo de úlceras cutâ-
neas induzidas em coelhos.

xels, Zoom 3.2 e mantida a distância constante
de 40 cm.

Análise microscópica
No 11° dia, os animais foram sacrificados

com superdose de quetamina (100 mg/kg) e xi-
lazina (50 mg/kg), intramuscular. Em seguida
foram mantidos em mesa cirúrgica para a coleta
das lesões cutâneas. Todas as amostras obtidas
foram fixadas em formol tamponado a 10% (pH
= 7,0) por um período mínimo de 24 h, e poste-
riormente inclusas em parafina, submetidas a
cortes transversais de 4 µm de espessura, com
micrótomo, e coradas com hematoxilina e eosi-
na (HE). As lâminas foram analisadas sob mi-
croscópio óptico e capturadas por uma câmara
de vídeo acoplado ao microscópio (BX51,
Olympus - Japão) digitalizados e analisados por
meio do software Image-Proplus (Media Cyber-
netics). Foi realizada captura de imagens de 5
campos microscópios aleatórios de cada amos-
tra de tecido na lâmina histológica com câmera
digital (ampliação total de 400x). As imagens fo-
ram arquivadas e submetidas à contagem de cé-
lulas inflamatórias, células fibroblástica, número
de vasos sanguíneos e avaliação das áreas de
colágeno de todas as lesões com auxílio de mar-
cação digital 10.

Análise estatística
Os resultados foram expressos como média

± erro padrão da média (n = 5/grupo). Para ava-
liar a significância das diferenças entre as mé-
dias dos resultados dos grupos de estudo foi
aplicada à análise de variância (ANOVA), segui-
da do teste post Hoc de Bonferroni, com auxílio
do software Statistical GraphPad Prisma 3.0
(GraphPad Software, Inc.). Foi estabelecido co-
mo limite de significância p < 0,05.

RESULTADOS
Evolução pós-operatória e análise da lesão

O ato operatório de todos os animais trans-
correu sem complicações, com ausência de óbi-
tos. As avaliações clínicas diárias mostraram
adequada recuperação, com manutenção do es-
tado geral, presença de atividade física e dispo-
sição para alimentar-se nos dois grupos.

Avaliação macroscópica
A análise macroscópica das lesões mostrou a

eficiência do OE, quando comparado ao grupo
controle tratado com creme base, porém o mes-
mo efeito foi observado somente com o creme
contendo a FH na concentração de 10% . 
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Para os animais tratados com cremes conten-
do OE, nos 3 primeiros dias do ensaio as lesões
apresentavam-se esbranquiçadas, devido à úlce-
ra cutânea induzida. No 4° dia de análise, prati-
camente, todos os 4 quadrantes apresentavam
as lesões com bordas avermelhadas, porém com
ausência de secreção, escara e pus. A partir do
7° dia de análise, os quadrantes tratados com
sulfadiazina de prata (medicamento de referên-
cia) e cremes contendo OE 5 e 10% , apresenta-
ram diminuição nos pontos de hemorragia
(principalmente no 4° quadrante, tratado com
OE na concentração de 10% , assim como o
quadrante tratado com sulfadiazina de prata) e
bordas cicatrizadas. O quadrante 2, tratado ape-
nas com o creme base, apresentava presença de
sangramento, lesões nas bordas e feridas ainda
abertas. A partir do 8° dias, os quadrantes 1, 3 e
4, apresentavam lesões, totalmente cicatrizadas,
enquanto a ferida tratada apenas com creme ba-
se não apresentou cicatrização completa durante
os dez dias de análises.

Para os animais tratados com cremes conten-
do FH durante os 10 dias de ensaio, macrosco-
picamente, não foi observada uma eficiência
nos quadrantes tratados com cremes de FH. Os
quadrantes durante os 10 dias de avaliação,
apresentavam-se, semelhantes ao segundo qua-
drante (creme base), com presença de forte san-
gramento e lesões sem efeito de cicatrização ob-

servados, principalmente, durante o quinto e
sexto dia de análise. Além disso, a partir do oi-
tavo dia foi observado o surgimento de uma
reação de hipersensibilidade na borda das le-
sões tratadas com os cremes de FH nas concen-
trações de 10 e 20% , em praticamente, todos os
animais. A partir do sétimo dia, o quadrantes 1
(tratado com sulfadiazina de prata) apresentava
lesões, totalmente cicatrizadas, confirmando sua
eficácia terapêutica.

Análise microscópica
As análises histopatológicas e morfométrica

foram realizadas para a comparação quantitativa
entre os cremes testes e controles, através da
contagem de células inflamatórias (leucócitos
polimorfonucleares – PMN), número de fibro-
blastos, número de vasos sanguíneos e área de
colágeno.

A Figura 2 (A–F) mostra as imagens captura-
das das áreas tratadas com creme base (controle
negativo), sulfadiazina de prata 1% (controle
positivo), OE (5% e 10% ) e FH (10% e 20%),
respectivamente. 

As lesões tratadas com os cremes contendo OE
nas concentrações testadas apresentaram uma
diminuição no número de células inflamatórias
quando comparado ao grupo tratado apenas
com o creme lanette (Fig. 3A). As áreas tratadas
com sulfadiazina de prata 1% (Fig. 3B) e OE

Figura 2. Aspecto histológico da área tratada com creme base (A), sulfadiazina de prata 1% (B), óleo essencial
5% (C), óleo essencial 10% (D), fração hexânica 10 % (E) e fração hexânica 20% (F), com presença de células
inflamatórias (CI), fibroblastos (F), vasos sanguíneos (VS) e área de colágeno (C). Lâminas coradas com hematoxili-
na-eosina, analisadas sob microscópio óptico (400x), digitalizadas por meio do software Image-Proplus (Media
Cybernetics). Barra correspondente a 10 µm. 
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(Fig. 3C) nas concentrações testadas apresenta-
ram um maior número de fibroblastos em com-
paração com a área tratada apenas com creme
base (p < 0,01). O creme contendo OE na con-
centração de 10% , assim como a área tratada
com sulfadiazina de prata 1% aumentaram o nú-
mero de vasos sanguíneos em comparação com
a área tratada com o creme lanette (p < 0,01).
Não foi observado efeito das áreas tratadas com
sulfadiazina de prata 1% e OE em ambas as
concentrações, na área de colágeno (Fig. 3D).

A administração dos cremes contendo FH
nas concentrações testadas apresentaram uma
diminuição no número de células inflamatórias
quando comparado com o grupo tratado apenas
com o creme lanette (Fig. 4A). As áreas tratadas
com sulfadiazina de prata 1 % (Fig. 4B) e FH
(Fig. 4C) na concentração de 10 % concentra-
ções testadas apresentaram um maior número
de fibroblastos em comparação com a área tra-

Figura 3. Efeito do pré-tratamento do creme de óleo essencial das sementes de Pterodon emarginatus (5% e 10
% , durante 10 dias consecutivos), no número de células inflamatórias (A), número de fibroblastos (B), número
de vasos sanguíneos (C) e na área de colágeno (D) em coelhos albinos submetidos ao modelo de úlceras cutâ-
neas induzidas. Creme base, área tratada apenas com creme base. Sulfadiazina, área tratada com sulfadiazina de
prata 1% . Dados são expressos como média ± E.P.M. (n = 5/grupo). Diferenças estatisticamente significativa
(ANOVA, seguida pelo Teste de Bonferroni) quando comparado ao creme base. *p<0,05 e **p<0,01.

tada apenas com creme base (p < 0,01). O cre-
me contendo FH na concentração de 20 % , as-
sim como a área tratada com sulfadiazina de
prata 1 % aumentou o número de vasos sanguí-
neos em comparação com a área tratada com o
creme lanette (p < 0,01). Não foi observado
efeito das áreas tratadas com sulfadiazina de
prata 1 % e FH em ambas as concentrações, na
área de colágeno (Fig. 4D).

DISCUSSÃO
O reparo tecidual é um estado dinâmico que

compreende diferentes processos, entre eles, in-
flamação, proliferação celular e síntese de ele-
mentos que constituem a matriz extracelular, co-
mo o colágeno, elastina e fibras reticulares 11.
Os processos de cicatrização e reparo tecidual
ocorrem após trauma ou doença. O reparo das
feridas e sua reestruturação constituem mecanis-
mo complexo, em que vários fatores contribuem

A B

C D
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para a criação de diversos tipos de cicatrização
como hipertrofia, atrofia ou normotrofia da área
lesionada. Esses processos compreendem três
fases: inflamação, granulação e formação de ma-
triz extracelular 12.

Diversos estudos já avaliaram o emprego tó-
pico de diversos fitoterápicos com o objetivo de
influenciar o processo cicatricial, com resultados
variados. Contrera et al. 3, estudaram a tintura
mãe de raízes de Lichnophora ericoides (arnica-
da-serra-dourada), Aristolochia esperanzae (pa-
pode-perú) e de Solidago microglossa (falsa-ar-
nica) em feridas cutâneas de ratos, demonstran-
do uma melhor cicatrização das feridas submeti-
das ao tratamento com a tintura, com relação ao
controle. Marchini et al. 13 avaliaram o uso da
rosa Rubiginosa L., (óleo de rosa mosqueta) em
ferimentos cutâneos no dorso de ratos, o qual
mostrou-se eficaz no tratamento de feridas aber-
tas em animais de laboratório, acelerando a ci-

Figura 4. Efeito do pré-tratamento do creme de fração hexânica das sementes de Pterodon emarginatus (10% e
20% , durante 10 dias consecutivos), no número de células inflamatórias (A), número de fibroblastos (B), núme-
ro de vasos sanguíneos (C) e na área de colágeno (D) em coelhos albinos submetidos ao modelo de úlceras cu-
tâneas induzidas. Creme base, área tratada apenas com creme base. Sulfadiazina, área tratada com sulfadiazina
de prata 1% . Dados são expressos como média ± E.P.M. (n = 5/grupo). Diferenças estatisticamente significativa
(ANOVA, seguida pelo Teste de Bonferroni) quando comparado ao creme base. *p<0,05 e **p<0,01.

catrização. Sanchez et al. 5 estudaram aspectos
morfológicos e morfométricos da reparação teci-
dual de feridas cutâneas em ratos com ou sem
tratamento com solução de papaína a 2%. O seu
uso promoveu reparação tecidual mais eficaz
que o grupo controle, atuando na fase inicial e
de fibroplasia das feridas tratadas.

Eurides et al. 14 estudaram aspectos morfoló-
gicos e morfométricos da evolução cicatricial de
feridas cutâneas em dorso de ratos tratadas com
solução aquosa de barbatimão (Stryphynoden-
dron barbatiman martius). Os resultados mos-
traram que esta solução apresentou eficiência
significativa no auxílio da reparação cicatricial
de feridas cutâneas de camundongos. 

As sementes de Pterodon emarginatus são
amplamente utilizadas na medicina popular, po-
rém nenhum estudo tem sido conduzido a fim
de elucidar a atividade cicatrizante das sementes
desta espécie. Com base nestas informações, o

A B

C D
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presente trabalho torna-se extremamente rele-
vante para a confirmação do efeito cicatrizante
de formulações à base de óleo essencial e fra-
ção hexânica obtido das sementes de Pterodon
emarginatus. 

A cicatrização caracteriza-se por um processo
complexo, envolvendo diferentes tipos celulares
e uma típica resposta inflamatória. Durante uma
resposta inflamatória, as citocinas desempenham
papel chave na emissão de sinais de comunica-
ção entre as células, propagação e modulação
da resposta inflamatória 15,16. 

Conforme estudos prévios em nosso labora-
tório, os constituintes majoritários presentes no
OE foram: trans-cariofileno (35,9%); beta-eleme-
no (15,3%); germacreno-D (9,8%); alfa-humule-
no (6,8%); espatulenol (5,9%); biciclogermacre-
no (5,5%) 17. Dentre estes constituintes, Abreu
Gonzaga et al. 18, demonstraram que o biciclo-
germacreno apresenta atividade antiinflamatória
e antibacteriana, enquanto Fernandes et al. 19

demonstraram que os constituintes trans-cariofi-
leno e α-humuleno apresentam efeito antiinfla-
matório no modelo de pleurisia induzida por
carragenina em camundongos por inibição na
produção de TNF-α. Por esta razão, acredita-se
que o efeito cicatrizante apresentado pelo OE
neste estudo possa estar diretamente relaciona-
do a estes constituintes que apresentam efeito
antiinflamatório comprovado, já que foi obser-
vada uma diminuição no número de células in-
flamatórias nas áreas tratadas por estes cremes.

Carvalho et al. 20 demonstram o efeito antiin-
flamatório da FH obtida das sementes de Ptero-
don emarginatus no modelo de edema de pata
induzido por carragenina, dextram, histamina e
nistatina em ratos Wistar, além da inibição da
migração leucocitária no modelo de peritonite
induzida pela injeção de carragenina. Além dis-
so, Sabino et al. 21 utilizando modelo de artrite
induzida por colágeno tipo III em camundongos
Swiss, demonstrou que o extrato hidroalcoólico
obtido das sementes de Pterodon pubescens ini-
biu a proliferação de linfócito in vitro, induziu a
apoptose destas células e inibiu a expressão de
citocinas pró-inflamatórias como a IL-6. Por esta
razão, o creme contendo a FH das sementes de
Pterodon emarginatus utilizado neste estudo
pode estar apresentando atividade cicatrizante
pela inibição do processo inflamatório, re-epite-
lização tecidual e aumento da vascularização do
tecido. 

O constituinte majoritário presente na FH
das sementes de Pterodon emarginatus é o áci-
do 6α,7β-dihidroxivouacapan-17-óico. Este di-

terpeno voucapanóide isolado da fração apolar
das sementes das espécies do gênero Pterodon
apresenta grande interesse devido as suas pro-
priedades hipoglicemiantes, anti-reumática,
analgésica e antiinflamatória 22,23. Silva et al. 24

demonstraram o efeito antiinflamatório do ácido
6α,7β-dihidroxivouacapan-17-óico caracterizado
pela redução do edema de pata induzido pela
injeção intraplantar de carragenina, serotonina e
histamina na pata de ratos Wistar, por esta ra-
zão os autores acreditam que o potencial cicatri-
zante apresentado neste estudo pela FH, possa
ser explicado, pelo menos em parte, pelo po-
tencial antiinflamatório do ácido 6α,7β-dihidro-
xivouacapan-17-óico.

CONCLUSÃO
O emprego do OE e FH obtido das sementes

de Pterodon emarginatus no processo de cica-
trização de queimaduras cutâneas em humanos,
ainda deve ser melhor investigado. Para isto,
torna-se de extrema relevância o estudo experi-
mental em animais, a fim de se obter produtos
mais seguros e eficazes. Enfim, os resultados do
presente estudo permitem concluir que o uso
tópico das formulações à base de óleo essencial
e fração hexânica obtido das sementes de Ptero-
don emarginatus, apresentam efeito significati-
vo na cicatrização da pele de coelhos submeti-
dos à úlceras cutâneas podendo ser utilizados
como protótipos para o desenvolvimento de no-
vos fármacos e/ou como fonte de matérias-pri-
mas farmacêuticas para o tratamento queimadu-
ras.

Agradecimentos. Os autores são gratos pelo suporte
financeiro fornecido pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Bra-
sil. R.C.D e F.P são alunos bolsista de mestrado pela
CAPES e UFJF, respectivamente. Os autores agrade-
cem a Profa. Dra. Fátima Regina Gonçalves Salimena
Pires pela identificação do material vegetal.

REFERÊNCIAS

1. Carrico, T.J., A.I.Jr. Mehrhof & I.K. Cohen
(1984) Surg. Clin. North. Am. 4: 721-33. 

2. Banks, W.J. (1992) “Histologia veterinária apli-
cada”, Manole, São Paulo. 

3. Contrera, A., A.C. Bernardi, G.L. Pozetti, R.A.
Lopes & M.G.D. Contrera (1985) Rev. Esc.
Farm. Odont. 11: 157-60. 

4. Gottrup, F. (1980) Am. J. Surg. 140: 296-301.
5. Sanches Neto, R., B. Barone, D.C. Teves, M.J.

Simões, N.F. Novo & Y. Juliano (1993) Acta
Cir. Bras. 8: 18-23.



382

DUTRA R.C., PITTELLA F., FERREIRA A.S., LARCHER P., FARIAS R.E. & BARBOSA N.R.

6. Garro, I.C., A.C.L. Campos, E.M. Tâmbara, S.B.
Tenório, O.J.M. Torres, M.A. Agulham, A.C.F.
Araújo, P.M.B. Santis-Isolan, R.M. Oliveira &
E.C.M. Arruda (2006) Acta Cir. Bras. 21: 55-65.

7. Lorenzi, H. & F.J.A. Matos (2002) “Plantas
medicinais no Brasil: nativas e exóticas”, (Insti-
tuto Plantarum ed), Nova Odessa, págs 60-3.

8. Arriaga, A.M.C., M.A.B. Castro, E.R. Silveira &
R. Braz-Filho (2000) J. Braz. Chem. Soc. 11:
187-90.

9. Carvalho, J.C.T (2004) “Fitoterápicos antiinfla-
matórios: aspectos químicos, farmacológicos e
aplicações terapêuticas”, Ribeirão Preto, São
Paulo, págs 383-400. 

10. Rocha Júnior, A.M., R.G. Oliveira, R.E. Farias,
L.C.R. Andrade & F.M. Aarestrup (2006) An.
Bras. Derm. 81: 150-6.

11. Thomas, D.W., I.D. Oneill & K.G. Harding
(1995) J. Oral Max. Surg. 53: 442-7.

12. Clark, R.A.F. (1985) J. American Ac. Dermatol.
13: 701-25.

13. Marchini, F.B., D.M.F.S. Martins, D.C. Teves &
M.J. Simões (1988) Rev. Paul. Med. 106: 356-
61.

14. Eurides, D., A. Mazzanti, M.E. Belleti, L.A.F.
Silva & M.C.S. Fioravante (1996) Rev. Fac.
Zootec. Vet. Agro. 2/3: 35-40.

15. Mosmann, T.C. & R.L. Coffman (1989) Adv.
Immunol. 46: 111-47.

16. Sedgwick, J.C., D.S. Riminton, J.C. Cyster & H.
Korner (2000) Immunol. Today 21: 110-112.

17. Dutra, R.C., M.B. Fava, C.C.S. Alves, A.P. Fer-
reira & N.R. Barbosa (2009) J. Pharm. Pharma-
col. 61: 1-8.

18. Abreu Gonzaga, W., W. Weber, S.R. Giacomel-
li, E. Simionatto, I.I. Dalcol, E.C. Dessoy & A.F.
Morel (2003) Planta Med. 69: 773-5.

19. Fernandes, E.S., G.F. Passos, M.M. Campos,
J.G. Araújo, J.L. Pesquero, M.C. Avelllar, M.M.
Teixeira & J.B. Calixto (2003) Br. J. Pharmacol.
139: 973–81.

20. Carvalho, J.C.T., J.A.A. Sertié, M.V.J. Barbosa,
K.C.M. Patrício, L.R.G. Caputo, S.J. Sarti, L.P.
Ferreira & J.K. Bastos (1999) J. Ethnopharma-
col. 64: 127-33.

21. Sabino, K.C.C., F.A. Castro, J.C.R. Oliveira,
S.R.A. Dalmau & M.G.P. Coelho (1999a) Phy-
totherapy Res. 14: 613-5.

22. Macedo, M. & A.R. Ferreira (2004) Rev. Bras.
Farmacog. 14: 45-6.

23. Coelho, L.P., P.A. Reis, F.L. Castro, C.R.M. Gay-
er, C.S. Lopes, M.C.C. Silva, K.C.C. Sabino, A.R.
Todeschini & M.G.P. Coelho (2005) J.
Ethnopharmacol. 98: 109-19.

24. Silva, M.C.C., C.R.M. Gayer, C.S. Lopes, N.O.
Calixto, P.A. Reis, C. P.B. Passaes, M.C. Paes,
S.R. Dalmau, K.C. C. Sabino, A.R. Tedeschini &
M.G.P. Coelho (2004) J. Pharm. Pharmacol.
55: 135-41. 


