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RESUMO 
 
 

Os componentes ativosdeCenostigmamacrophyllum Tul.podem representaruma 
alternativa viável parafacilitar a recuperaçãode lesões em pacientes portadores 
deDiabetesmellitus, queapresentamatrasono processo de reparo tecidual.Esta 
pesquisa visou avaliara ação da emulsão óleo-água deC. macrophyllum sobre o 
processo de reparo tecidual de lesões cutâneas em ratos com Diabetes mellitus 
induzido. Foram utilizados 63 ratos (machos, Wistar, 200-250g), distribuídos em três 
grupos: Controle(C), Diabético(D) e Diabético tratado com emulsão óleo-água da 
planta (DPL). Estes grupos foram subdivididos de acordo com os tempos 
experimentais de 7, 14 e 28 dias. O diabetes foi induzido, nos animais dos grupos D 
e DPL, pela administração de estreptozotocina (50mg/Kg, via peniana, jejum de 12 
horas), confirmada aos 21 dias, pelo índice glicêmico (˃ 240mg/dL). Em todos os 
animais foi realizada lesão cirúrgica com 2,5 cm de diâmetro, em seu dorso. Nos 
animais do grupo DPL aplicou-se, sobre a lesão, 0,5 ml da emulsão óleo-água da 
planta. Nos tempos experimentais programados, e antes da eutanásia dos animais, 
foram coletados 5ml de sangue da aorta abdominal de todos os espécimes para 
avaliação da concentração de óxido nítrico (ON). As amostras foram retiradas, 
hemiseccionadas, e encaminhadas para processamento histológico de rotina. Foram 
realizadas avaliações qualitativa e quantitativa dos cortes histológicos, bem como a 
análise por espectroscopia FT Raman. Observou-se redução no percentual das 
células inflamatórias e aumento no número de fibroblastos no grupo DPL, aos sete 
dias, em comparação aos demais grupos. Com relação ao ON, os animais do grupo 
DPL,14 dias, apresentaram valores significativos(p<0,01) e uma maior área de 
percentual de fração de volume de fibras de colágeno nesse tempo experimental em 
relação ao observado nos animais do grupo diabético (p<0,001). A Espectroscopia 
FT Raman revelou que92,9% dos dados se concentraram no tempo experimental de 
14 dias e os espectros em cluster se agruparam de acordo com sua similaridade. Em 
relação à razão das áreas das amidas I (1700-1600cm-1) e III(1245-1345cm-1), os 
espécimes dos grupos D e DPL apresentaram valores de relação contrários. Os 
resultados do presente estudo permitem concluir que a emulsão óleo-água 
deCenostigma macrophyllum Tul. acelerou o processo de reparo das lesões 
cirúrgicas em ratos diabéticos. 
 
 
Palavras-chaves: Diabetes mellitus. Reparo tecidual. Cenostigma macrophyllum. 

 
 
 
 
 
 

  



CenostigmaMacrophyllumTul. 
TELESFreireACUMINATAVARIETYINCASEOFSKINTISSUE 

REPAIROFINJURIESINDIABETIC RATS 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The active components of Cenostigma macrophyllum Tul. may be a viable 
alternative to facilitate injury recovery in patients with diabetes mellitus who present a 
delayed tissue repair process. The aim of this research was to evaluate the effect of 
the oil-water emulsion of C. macrophyllum on the tissue repair process in skin lesions 
on rats with induced diabetes mellitus. The study used 63 rats (male, Wistar, 200 - 
250g) divided into three groups: Control (C), Diabetic (D) and Diabetic treated with 
the plant’s oil-water emulsion (DPL). These groups were subdivided according to the 
experimental periods of 7, 14 and 28 days. Diabetes was induced in animals in 
groups D and DPL, by administering streptozotocin (50mg/kg, via penile injection, 
after fasting for 12 hours), confirmed at 21 days using the glycemic index (˃ 
240mg/dL). A 2.5 cm diameter surgical lesion was created on the back of all animals. 
In the animals in group DPL, 0.5 ml of the oil-water plant emulsion was applied on 
the lesion. In the programmed experimental times, and before the euthanasia of 
animals, 5ml of blood was collected from the abdominal aorta of all the specimens for 
the evaluation of nitric oxide (NO) concentration. Samples were taken, hemisectioned 
and sent for routine histology. Qualitative and quantitative evaluations of the 
histological sections were carried out, as well as FT Raman spectroscopy analysis. 
There was a reduction in the percentage of inflammatory cells and an increase in the 
numbers of fibroblasts in the DPL group, at seven days, when compared with the 
other groups. The animals in the DPL group, had significant values of NO at 14 days 
(p<0.01) and a greater area of percentage fraction of volume of collagen fibers at this 
experimental time when compared with the diabetic animals group (p<0.001). The FT 
Raman Spectroscopy revealed that 92.9% of the data was concentrated at the 
experimental time of 14 days and the cluster spectra were grouped according to their 
similarity. Regarding the ratio of the areas of the amides I (1700- 1600cm-1) and III 
(1245- 1345cm -1), specimens in groups D and DPL had contrary ratio values. The 
results of this study showed that the oil-water emulsion of Cenostigma macrophyllum 
Tul. accelerated the repair of surgical wounds in diabetic rats. 
 
 
 
Keywords: Diabetes mellitus. Tissue repair. Cenostigma macrophyllum. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se por um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas pela hiperglicemia resultante da deficiência da secreção de insulina 

e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos, levando a 

um retardona proliferação celular, redução do tecido de granulação e uma 

diminuição na produção de fibras colágenas, dificultando o processo 

cicatricial(OCHOA; TORRES; SHIREMAN,2007; LIMA; ARAÚJO, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 366 milhões de pessoas 

no mundo tenham diabetes, e que este número possa dobrar até 2030. Anualmente, 

mais de um milhão de pessoas morrem no mundo com diabetes (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012).  

Diabetes mellitus é um importante problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. Apresenta elevadas taxas de prevalência, em torno de 7,6% a 7,9 % na 

população brasileira na faixa etária de 30 a 69 anos, sem contar suas repercussões 

sociais e econômicas que refletem sérios problemas como mortes prematuras, 

incapacidade para o trabalho e os elevados custos para controle e tratamento de 

suas complicações(MOREIRA et al., 2009). 

Apesar dos crescentes progressos obtidos nas últimas décadas no seu 

tratamento, ainda são consideráveis altas as taxas de morbidade e mortalidade. As 

estratégias preventivas implantadas pelas autoridades sanitárias, bem como a 

conscientização de quem apresenta a doença, ainda não foram capazes de alterar, 

significativamente, os quadros epidemiológicos das pessoas acometidas por essa 

enfermidade. 

O processo de reparo da pele tem início quando sua integridade é alterada. 

Existem três fases importantes nesse processo. A primeira, fase inflamatória, 

envolve a interação entre as células inflamatórias e vasculares, permitindo que as 

mesmas migrem para o tecido lesionado induzidas por mediadores químicos, que 

estimulam a resposta inflamatória. Na segunda fase, proliferativa, há intensa 

formação de fibroblastos e relevante aumento na síntese de colágeno e matriz 

extracelular. A última etapa caracteriza-se pelo remodelamento das fibras 

colágenas, sendo denominada de fase de remodelação (HONÓRIO-FRANÇA et al., 

2008;MENDONÇA; COUTINHO NETTO, 2009;OLIVEIRA; DIAS, 2012). 
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Portanto, como o Diabetes retarda o reparo tecidual, atualmente tem se 

percebido grande interesse nos estudos de novos métodos terapêuticos para o 

tratamento de lesões cutâneas decorrentes dessa doença, visando acelerar o 

processo de cicatrização de feridas.Plantas medicinais como Strychnos pseudoquina 

e Momordica charantia, têm sido utilizadas no tratamento de Diabetes Mellitus, como 

coadjuvantes no processo antiinflamatório (HARINANTENAINA et al., 2006; 

HONÓRIO-FRANÇA et al., 2008). 

Conhecida pelo nome popular de caneleiro, Cenostigma macrophyllum Tul 

variedade Acuminata Teles Freire, pertencente à família Caesalpiniaceae e 

encontrada em todas as regiões do Brasil, exceto no Sul, apresenta flavonóides e 

compostos biossinteticamente relacionados, como rotenóides e isoflavonóides, que 

atuam no processo de reparo tecidual (SILVAet al., 2007; SOUSA et al., 

2007).Pesquisas realizadas com extrato das folhas dessa planta revelaram a 

presença de atividade antitumoral, antioxidante, antiinflamatória, antibacteriana e 

anti viral, dentre outras, bem como a existência de biflavonas (SOUSA et al., 2007). 

A Espectroscopia Raman é uma técnica óptica não invasiva baseada no 

espalhamento inelástico da luz pela matéria que fornece em tempo real uma rápida 

caracterização de tecidos, permitindo detectar sutis alterações nos modos 

vibracionais moleculares das amostras (LOPES et al., 2007; MOREIRA et al., 2008).  

Estudos utilizando essa técnica são realizados para identificar os tecidos, 

diferenciando espectros normais dos patológicos, quanto à estrutura e composição 

química do tecido. A partir de métodos estatísticos como a Análise de Componente 

Principal (PCA) e Análise de Discriminante Linear (LDA), ocorre à classificação dos 

espectros de acordo com os componentes bioquímicos principais do tecido, sendo 

uma análise útil no processo de reparo tecidual (LIEBERet al., 2008; ZHANG et al., 

2011). 

No Piauí, os dados estatísticos sobre as úlceras diabéticas são escassos. 

Contudo, esses dados são importantes para que se possa compreender a 

magnitude do problema, identificando as populações mais atingidas e as 

circunstâncias nas quais as feridas ocorrem, de forma que seja possível implementar 

efetivos programas de prevenção, como também, evidenciar a importância da 

utilização de plantas medicinais para o tratamento de lesões cutâneas diabéticas.  



17 

 

 

 

Levando em consideração os aspectos relatados julgou-se oportuna a 

realização de um estudo experimental com o objetivo de analisar os efeitos da 

Cenostigma macrophyllum Tul. no processo de reparo tecidual em lesões cutâneas 

de ratos diabéticos. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Analisar os efeitos da Cenostigma marophyllum Tul. no processo de reparo 

tecidual em lesões cutâneas de ratos diabéticos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
a)Calcular o percentual de regressão das lesões cutâneas diabéticas tratadas 

com a emulsão óleo-água de C. macrophyllum. 

b)Avaliar qualitativa e quantitativamente as células inflamatórias, fibroblastos 

e as fibras colágenas em lesões cutâneas diabéticas tratadas com a emulsão óleo-

água dessa planta. 

c)Avaliar a concentração de óxido nítrico durante a evolução do processo de 

reparo tecidual nessas lesões.  

d)Caracterizar os espectros vibracionais Raman durante a evolução do 

processo de reparo tecidual nessas lesões. 

e) Diferenciar e identificar os espectros das lesões cirúrgicas diabéticas 

tratadas com a emulsão óleo-água da planta por análise estatística multivariada. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Diabetes mellitus 
 

Diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas 

pelo aumento da glicose sanguínea resultante da deficiência da secreção de insulina 

e/ou da incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus efeitos (OCHOA; 

TORRES; SHIREMAN, 2007). 

Essa síndrome é comum e de incidência crescente e, a OMS estima que 366 

milhões de pessoas no mundo tenham diabetes, número que pode dobrar até 2030. 

Anualmente, mais de um milhão de pessoas morrem no mundo com diabetes. A 

maior parte desses casos ocorrerá em países em desenvolvimento, acentuando-se, 

nesses países, o padrão atual de concentração de casos na faixa etária de 45-64 

anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

Diabetes mellitus tem sido classificado como: DM tipo I, DM tipo II, DM 

gestacional e outros tipos específicos. Os DM tipo I representam 5% a 10% dos 

casos, é resultante, primariamente, da destruição das células beta do pâncreas e 

tem tendência a cetoacidose. Inclui casos decorrentes de doença auto imune e há 

aqueles nos quais a causa da destruição das células beta não é conhecida. Podem, 

ainda, estar associados a outras doenças auto-imunes como tireoidite de Hashimoto, 

doença de Addison e miastenia gravis. Em menor proporção, a causa da destruição 

das células beta é desconhecida - tipo 1 idiopático. A forma rapidamente progressiva 

é comumente observada em crianças e adolescentes, porém pode ocorrer na idade 

adulta (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2009). 

O DM tipo II, representa 90% a 95% dos casos e ocorre mais comumente 

após os 40 anos de idade. Frequente em adultos e pessoas obesas está associado 

à baixa responsividade à insulina. Nesses casos, embora a hiperglicemia esteja 

presente, a cetoacidose raramente se desenvolve. Pode-se citar, ainda, o diabetes 

gestacional, que ocorre em 1 a 14% de todas as gestações, associado ao aumento 

da morbidade e da mortalidade perinatal e que resulta de qualquer intolerância à 

glicose durante a fase gestacional (MARASCHIN et al., 2010). 

As principais alterações que ocorrem no Diabetes mellitus, associadas à 

supressão da resposta inflamatória, são: diminuição na angiogênese,alteraçõesna 
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proliferação dos fibroblastos e de células endoteliais,diminuição namigração de 

fibroblastos edefeitosna deposição decolágenoDiabetes Mellitus (LIMA; ARAÚJO, 

2013). 

Estudos na área da fitoterapia para descobrir novas possibilidades 

terapêuticas no tratamento de lesões cutâneas em portadores de DM, são 

importantes e têm sido utilizadas, pois visam minimizar o processo inflamatório e 

acelerar o processo de reparo tecidual, pelo aumento na produção de fibroblastos e 

de fibras colágenas. Plantas medicinais, como Strychnos pseudoquina, Momordica 

charantia e Annonasquamosa são utilizadas no tratamento de DM, como 

coadjuvantes no processo antiinflamatório e no reparo tecidual (HARINANTENAINA 

et al., 2006; HONÓRIO-FRANÇA et al., 2008; PONRASU; SUGUNA, 2012). 

 

3.2 Reparo tecidual 
 

O processo de reparação tecidual é complexo e multifatorial. Apresenta uma 

sequência de eventos que envolvem fenômenos bioquímicos e fisiológicos cujo 

principal objetivo é restabelecer o tecido lesionado, quer a lesão tenha sido 

traumática ou necrótica (OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

O reparo tecidual envolve três fases importantes e distintas na manutenção 

da integridade do tecido: a migração das células inflamatórias, formação de tecido 

de granulação, deposição de colágeno e de proteoglicanas e a maturação da 

cicatriz, associada à intensa remodelação (HONÓRIO-FRANÇA et al., 2008). 

 

3.2.1 Fase Inflamatória 
 

Após a injúria celular ocorre a fase de coagulação. O tampão plaquetário e os 

coágulos de fibrina iniciam a cascata de ativação da coagulação, onde essas 

plaquetas, ativadas por trombina induzem a liberação de fator de crescimento 

derivado das plaquetas (PDGF), fator transformador de crescimento (TGFβ), o fator 

de crescimento epidérmico (EGF), o fator de crescimento das células endoteliais 

(VEGF) e fatores plaquetários IV. Os neutrófilos e monócitos são os primeiros a 

migrarem para o local da lesão, atraídos pelos fragmentos de fibronectina e trombina 
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e produtos de degradação de matriz extracelular de fragmentos de colágeno 

(ALBERTINI et al., 2008; MENDONÇA; COUTINHO NETTO, 2009). 

A fase inflamatória se inicia num período de 1 a 3 dias após a injúria, onde 

monócitos se transformam em macrófagos, importante componente celular para o 

processo de fagocitose, por sua ação sobre bactérias, no debridamento de corpos 

estranhos e desenvolvimento do tecido de granulação (OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

 

3.2.2 Fase Proliferativa 
 

A fase proliferativa compreende duas etapas: reepitelização, iniciada horas 

após a lesão, e a fibroplasia e angiogênese que compõem o tecido denominado de 

granulação, aproximadamente 5 dias após a lesão. Macroscopicamente o tecido de 

granulação é mole, carnoso, de um vermelho intenso e com superfície irregular 

(MENDONÇA; COUTINHO NETTO, 2009; SAYGUN et al., 2008). Nessa fase 

observam-se fibroblastos, produtores principalmente de colágeno tipo I e III, 

capilares neoformados, importantes por levarem oxigênio e nutrientes para a 

neoformação tecidual, bem como células inflamatórias residuais. A síntese de 

colágeno, principalmente do tipo III, é realizada pelos fibroblastos, iniciando o 

processo de restauração da área lesada, sendo explicado, esse crescimento, pela 

expressão da TGFβ juntamente com os miofibroblastos, que  reduzem a área de 

sangramento e facilitam a epitelização (OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

A angiogênese é a etapa fundamental do processo de reparo tecidual, na 

qual novos vasos sanguíneos são formados a partir dos existentes. Fazem parte 

desse processo: ativação local das células endoteliais, proliferação tecidual, 

formação de uma estrutura tubular e reconstrução da membrana basal, que ocorre 

na matriz extracelular do leito da ferida com a migração e estimulação mitogênica 

das células endoteliais (LI; CHEN; KIRSNER, 2007). 

 
3.2.3 Fase de maturação ou remodelação 
 

É a fase em que ocorre o depósito de proteoglicanas e colágeno, marcada 

por maturação dos elementos e alterações na matriz extracelular. Com o decorrer do 

processo de maturação, a maioria dos vasos, fibroblastos e células inflamatórias 
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desaparece da área da ferida, em processo conhecido como apoptose. As principais 

citocinas envolvidas nessa fase são: fator de necrose tumoral (TNFα), interleucina 

(IL-1), PDGF e TGFβ produzidas pelos fibroblastos (MENDONÇA; COUTINHO 

NETTO, 2009). 

A reorganização do processo de reparação da lesão ocorre com o depósito 

de colágeno, havendo um equilíbrio entre o colágeno novo e a lise do velho, pela 

ação das colagenases. Com o decorrer do tempo, o colágeno do tipo III é substituído 

pelo tipo I, desaparecem os macrófagos, e ocorre diminuição da angiogênese e um 

aumento da proliferação dos fibroblastos, culminando com a reconstrução tecidual.  

 

3.3 Cenostigma macrophyllum Tul 
 
3.3.1 Características morfológicas da planta 
 
Cenostigma macrophyllum Tul., variedade acuminata Teles Freire é estudada 

desde 1997 pelo Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais da Universidade 

Federal do Piauí (SILVA et al., 2007). Pertence a família Leguminosae e a subfamília 

Caesalpiniaceae, com 47 gêneros diferentes da espécie, entre eles a Cenostigma 

macrophyllum Tul. Encontra-se esse tipo de espécie em todas as regiões do Brasil, 

exceto na Sul. Na cidade de Teresina, capital do Piauí, a mesma representa o cartão 

postal do município (Figura 1). 
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Figura 1 - Cenostigma macrophyllum Tul var. acuminata Teles Freire 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

Essa planta popularmente conhecida como caneleiro (FREIRE, 1994) 

apresenta-se como uma árvore arbusto com até 20 metros de altura. O caule 

apresenta superfície com sulcos e pêlos simples e ramificados. Suas folhas têm uma 

forma oval-oblonga e floração de agosto a outubro e frutificação de outubro a 

dezembro. As flores são amarelas, discretamente perfumadas, reunidas em 

aspectos piramidais ou cilíndricas, com uma pétala inferior mediana menor, estriada 

com máculas de coloração purpúrea lembrando uma orquídea. A semente 

apresenta-se plana, achatada e bivalvo (Figura 2)(WARWICK; LEWIS, 2009). 
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Figura 2 - Aspectos morfológicos da C macrophyllum var. acuminata Teles Freire 

 
Fonte: Acervo da autora 

 
 
3.3.2 Componentes físico-químicos 
 

Plantas pertencentes à família Leguminosae, como a Cenostigma 

macrophyllumTul possuem em suas folhas, características químicas ricas em 

flavonóides e compostos biossinteticamnete relacionados, como rotenóides e 

isoflavonóides (SILVA et al., 2007) Apresentam ainda em sua constituição, 

principalmente na semente, componentes com ação antiinflamatória e antioxidantes 

como ácido graxo, carotenóides (β caroteno), tocoferóis, fitoesteróis. 

 Relatos de pesquisas ainda se referem que o extrato das folhas dessa planta 

apresentam atividade antitumoral, antioxidante, antiinflamatória, antibacteriana e anti 

- viral, dentre outras, bem como a existência de biflavonas (SILVA et al., 2007; 

SOUSA et al., 2007). 
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3.3.2.1 Ácidos graxos 
 

Os ácidos graxos são formados por uma cadeia hidrocarbonada e um 

grupamento carboxila terminal (–COOH). Como nas células vivas dos animais e 

vegetais os ácidos graxos são produzidos a partir da combinação da acetilcoenzima 

A. Variam de acordo com o número de carbono e quanto a presença de dupla 

ligações, portanto, são classificados em (CALTER et al., 2009): 

Ácidos graxos saturados (SFAs): não apresentam dupla ligação  

Ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs): possuem uma insaturação. 

Ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs): apresentam duas ou mais 

insaturações. 

Com base no número e na posição das duplas ligações, os ácidos graxos de 

cadeia longa são classificados em três famílias: ω-3, ω-6 e ω-9. O α-linoléico 

(C18:3ω-3) e o linoléico (C18:2ω-6) são denominados ácidos graxos 

essenciais(AGE), pois não são sintetizados no organismo, devendo portanto serem 

consumidos por meio de uma dieta alimentar. São constituídos principalmente de 

triacilgliceróis (95 – 98%) e de compostos tais como: os álcoois graxos, os ésteres 

graxos, fosfolipídios, hidrocarbonetos, tocoferóis e carotenos, apresentando, os dois 

últimos, uma atividade oxidante importante(MANHEZI; BACHION; PEREIRA, 2008). 

Os ácidos graxos apresentam importância biológica como fonte de energia 

para as células e como elementos fundamentais na construção de sua membrana e 

sua permeabilidade. São utilizados na indústria farmacêutica e tem desenvolvido um 

papel importante no processo de reparo tecidual, pois os ácidos essenciais linoléicos 

promovem quimiotaxia e angiogênese, mantém o meio úmido, aceleram o processo 

de formação de tecido de granulação, facilitam a entrada de fatores de crescimento 

nas células, promovem mitose e a proliferação celular (MAGALHÃES et al.,2008; 

MANHEZI; BACHION; PEREIRA, 2008; MARTINS DE LIMA et al., 2007). 

 

3.3.2.2 Carotenóides 
 
Os carotenóides têm como principais representantes os carotenos, 

precursores da vitamina A e o licopeno. Os carotenos sintetizam as xantilas por meio 

de reações de hidroxilação e epoxidação. Estão presentes em alimentos com 
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pigmentação amarela, laranja ou vermelha (tomate, abóbora, pimentão, laranja).  O 

β-caroteno e o licopeno são exemplos de carotenos (Figura 3), enquanto a luteína e 

a zeaxantina são xantofilas. 

O β-Caroteno é a pró-vitamina A, presente na maior parte dos alimentos e 

que desempenha um papel importante na função nutricional dos animais, 

sintetizando a vitamina A por meio do metabolismo oxidativo. Altamente lipossolúvel, 

o β-Caroteno é transportado com o colesterol LDL (75%) e com o colesterol HDL 

(25%), apresenta função antioxidante e inibe a peroxidação lipídica induzida pelas 

enzimas fontes de radicais livres, como a xantina oxidase. Interfere também na 

cicatrização de feridas, estimulando a produção de fibroblastos e colágeno, 

importante fase de proliferação celular e tecidual no processo de cicatrização de 

lesões (MAGALHÃES et al., 2008; PREETHI; KUTTAN, 2009; ZIMMERMANN; 

KIRSTEN, 2008). 
Figura 3 - Estrutura química do β-Caroteno e Licopeno 

 
Fonte: Ambrósio et al.(2006) 

 
 

 

3.3.2.3  Tocoferóis 
 
A vitamina E é um componente dos óleos vegetais encontrada na natureza 

em quatro formas diferentes α, β, γ e δ-tocoferol (Figura 4), sendo o α-tocoferol a 

forma antioxidante amplamente distribuída nos tecidos e no plasma. Apresenta a 

capacidade de impedir ou minimizar os danos provocados pelos radicais livres 

associados com doenças específicas como: câncer, doenças caridiovasculares, 

envelhecimento e diabetes, tendo um efeito antioxidativo na propagação das 
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reações em cadeia induzidas pelos radicais livres nas membranas biológicas, contra 

o estresse oxidativo nas células, portanto um coadjuvante no processo de reparo 

tecidual (MAGALHÃES, 2008; TRONCHINI et al., 2012; AFONSECA et al., 2013)  

 
Figura 4 - Estrutura química de tocoferóis 

 
Fonte: Gazzoni(2000) 

 

 

3.2.2.4 Fitoesteróis 

 

Os fitoesteróis são definidos como moléculas de origem vegetal com estrutura 

funcional similar ao colesterol, presentes em pequenas quantidades em vegetais, 

como milho, soja e semente de girassol (OSTLUND, 2002).  

Apresentam uma dupla ligação na posição 5 e são classificados em esteróis e 

estanóis. Este último é produzido artificialmente por hidrogenação do esterol (LAW, 

2000). O B- Sitosterol é o mais abundante nos alimentos, seguido do Campesterol e 

Stigmasterol (OSTLUND, 2002). 
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Estruturalmente, os fitoesteróis diferem do colesterol por possuírem 

adicionalmente um grupamento etila ou metila na cadeia do carbono 24(VON 

BERGMANN; SUDHOP; LUTJOHANN, 2005)(Figura 5). 

 
Figura 5: Estrutura química dos principais esteróis e estanóis 

 
Fonte: Ilha(2009) 

 
 

Já é conhecido na literatura o efeito dos fitoesteróis no processo de reparo 

tecidual, pois ativa a produção de fibroblastos e diminui os efeitos antiinflamatórios, 

acelerando a cicatrização de lesões cutâneas (BATISTA et al., 2008; EL-OKDI et al., 

2008; GILLIVER et al., 2008; RAGHAVAN et al., 2010). 

 
3.4 Espectroscopia Raman 
 
3.4.1 Breve Histórico 
 
A descoberta, por alguns estudiosos como Rene Descartes, Isaac Newton e 

outros, do espectro de cores produzido pela passagem da luz solar por meio de um 

prisma, não se estendeu às linhas escuras solares, identificadas somente em 1802, 

quando o médico William Hyde Wollaston, comprovou sua existência. Essas linhas 
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foram redescobertas em 1814 por Joseph Von Fraunhofer, durante a busca de 

fontes monocromáticas de radiação (RUST et al., 2005). 

E estudos foram realizados no início do século XX, para quantificar e explicar 

a origem de fenômenos espectrais, iniciado com o modelo do átomo de hidrogênio. 

Niels Bohr, em 1913, desenvolveu uma nova teoria mostrando que os níveis de 

energia do espectro de hidrogênio poderiam ser calculados com precisão. 

Entretanto, quando esta teoria era aplicada a outros elementos, com mais de um 

elétron havia uma falha, levando então, ao desenvolvimento da mecânica quântica 

por Wener Heisenberg e Erwin Schrodinger, em 1925, para explicar os espectros 

com mais elementos (LIPPINCOTT; WHATLEY, 1996). 

A partir de então foi desenvolvida a espectroscopia atômica moderna, com a 

descoberta dos espectros. As três principais variedades de espectroscopia em uso 

atualmente são as de: absorção, emissão e dispersão. A primeira inclui a 

espectroscopia no infravermelho e ultravioleta, onde as medidas de comprimento de 

luz são absorvidas por substâncias para dar informações sobre sua estrutura, ou 

seja, o sistema retira um fóton do campo de radiação. A segunda, de emissão, 

compreende a fluorescência e espectroscopia laser, e mede a quantidade de luz de 

um determinado comprimento de onda que uma substância reflete, isto é, o sistema 

emite um fóton sem a interferência de um agente externo. A terceira variedade, por 

dispersão, inclui a Espectroscopia Raman, que detecta e analisa todos os 

comprimentos de onda que a excitação reflete sobre a substância (LAMBERT et al., 

2006). 

 

3.4.2 O Efeito Raman 
  

Em 1928, o físico indiano Chandrasekhara Venkata Raman verificou 

experimentalmente o efeito Raman, em razão do qual ganhou o Prêmio Nobel em 

1930. Descobriu que o comprimento de onda visível de uma pequena fração da 

radiação espalhada por certas moléculas difere do feixe incidente e, ainda mais, que 

os deslocamentos de comprimento de onda dependem da estrutura química das 

moléculas responsáveis pelo espalhamento (LEWIS; EDWARDS, 2001). 

A partir de 1960, a técnica teve impulso com o surgimento do laser e 

começou a ser utilizada na identificação e caracterização de materiais. Desde então, 
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tiveram início os estudos Raman em análises biológicas, devido às novas 

tecnologias como a radiação monocromática, espectrógrafos que permitem uma 

dispersão eficiente, ou detectores que possibilitam alta sensibilidade. Dessa forma, o 

estudo da espectroscopia vibracional Raman começou a dar maior ênfase aos 

tecidos biológicos constituintes de órgãos visando a investigar e a identificar 

alterações biomoleculares que podem indicar mudanças nas estruturas teciduais 

(DARVIN et al., 2009; LOPES et al., 2007; MARROT; MEUNIER, 2008; OLIVEIRA et 

al., 2012; RANIERO et al., 2011). 

O efeito Raman é descrito a partir das análises das frequências de oscilação 

das moléculas contidas em uma amostra. Essa vibração está diretamente ligada 

com a geometria da molécula e suas ligações químicas. Assim, a espectroscopia 

Raman mede o espalhamento inelástico de uma radiação monocromática que incide 

sobre uma molécula. O uso do laser como radiação incidente está baseado pela sua 

baixa divergência e polarização linear. Dessa forma, o efeito Raman é um 

mecanismo que segue o princípio de conservação de energia e, em nível molecular, 

a radiação pode interagir com a matéria por processos de absorção ou de 

espalhamento. Na figura 7 estão representados os três tipos de espalhamento da luz 

(BALL, 2001; LINDON, TRANTER; HOLMES, 2000): 

• Espalhamento Rayleigh - Quando a luz incidente tem a mesma 

frequencia da luz espalhada, não havendo troca de energia 

(Espalhamento elástico da luz); 

• Espalhamento Stokes- Quando o fóton que incide sobre a amostra 

perde energia (absorção) ao interagir com as moléculas, retornando 

para um espectro com menor frequência; 

• Espalhamento anti- Stokes- Quando o fóton incidente interage com as 

moléculas da amostra (que já se encontram em um estado de 

excitação) ganhando energia. 
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Figura 6 - Esquema dos estados de energia dos diferentes tipos de 
espalhamento Raman (ѵL – frequência de radiação incidente, ѵ s- frequência de 
radiação espalhada e h- constante de Planck). 

 

Fonte:Teixeira(2013) 

 

Frequentemente a região Stokes do espectro Raman é mais intensa do que a 

região anti-Stokes uma vez que a maioria dos elétrons se encontra no estado 

vibracional normal, ou seja, no ambiente. Assim cada molécula que compõe a 

amostra biológica dá origem a um espectro diferente, dependendo do seu modo 

vibracional (LIN; LI; CHENG, 2007; MOREIRA et al., 2008). Dessa forma as 

frequências Raman estão relacionadas com a mudança de energia das excitações 

de cada molécula. No que se refere ao espalhamento Raman, o espectro Raman 

está associado às vibrações e rotações intra e intermoleculares, dependendo, 

portanto, da simetria das moléculas e da intensidade das interações atômicas. 

A representação espectral do diagrama da figura 6 pode ser observada na 

figura 7, onde no eixo das ordenadas representa a intensidade Raman e no eixo das 

abscisas o deslocamento Raman (frequência): 
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Figura 7 - Espectro Raman ilustrativo 

 
Fonte:Tosato (2010) 

 

Os sistemas biológicos consistem na interação das estruturas e 

funcionalidade das moléculas com os componentes químicos. Muitas moléculas 

apresentam um tamanho considerável, denominadas macromoléculas, que estão 

sujeitas às vibrações. Tais vibrações podem ser calculadas pela fórmula: 3N-6, para 

as moléculas não lineares e 3N-5 para as lineares, onde N é o número de átomos 

que compõe a molécula (MOREIRA et al., 2008). 

O modelo mais utilizado para o estudo das vibrações de uma molécula é o de 

massas pontuais, correspondentes aos núcleos atômicos, ligadas por molas com 

massa desprezível que correspondem às ligações químicas, mostrado na figura 8.  

 
Figura 8 - Descrição esquemática do efeito Raman. hvi: energia da luz incidente, hvr: 

energia da luz espalhada. 

 
Fonte: Yassoyama(2006) 
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Considerando, portanto, o modelo de uma molécula diatômica, constituída por 

duas massas pontuais m1 e m2 ligadas por uma mola com constante de força K, 

onde m1 e m2 são massas atômicas (Figura 9). 

 
Figura 9 - Modelo de massas pontuais para a vibração de uma molécula. 

 
Fonte: Yassoyama(2006) 

 

 

Tem-se que a frequência vibracional molecular é dada pela fórmula: 

 
onde µ= m1m2/m1+m2é a massa reduzida e K = força de ligação/constante de 

força. 

Na espectroscopia Raman são encontradas vários tipos de vibrações 

moleculares característicos de diferentes moléculas, que podem ser simplesmente 

agrupadas em estiramento vibracional, deformações vibracionais e torções ou 

estruturas vibracionais. O movimento molecular depende da extensão de ligação e 

mudanças do ângulo de ligação, os quais movem individualmente átomos ou grupos 

de átomos para fora da posição de equilíbrio. Essas movimentações dos átomos das 

moléculas envolvem múltiplas fontes de energia, especialmente se os átomos 

possuem diferentes massas e estão ligados por diferentes tipos de ligações 

(SCHULTZ, 2002). 

Na figura 10 observam-se os tipos de estiramento. O estiramento vibracional 

é associado com o movimento dos átomos causando estiramento e encurtamento da 

ligação química. Para o movimento com três átomos, a vibração pode ser simétrica 

ou assimétrica. No modo vibracional do tipo curvo ou em tesoura, ocorre mudança 

de ângulo entre as ligações durante o movimento. Na vibração em balanço, os 
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átomos balançam em fase para trás e para frente e adiante no plano simétrico da 

molécula. A vibração em sacudida em fase, fora do plano de movimento dos átomos 

e os demais átomos estão no plano, se durante o movimento dos átomos o plano é 

rodado, a vibração é denominada vibração em torção (NASCIMENTO, 2003; 

SCHULTZ, 2002). 

 
Figura 10 - Vibrações de um grupo de átomos (+ e – significam vibrações 

perpendiculares ao plano) 

 
Fonte:Tosato(2010) 

 

O espectro Raman traz consigo informações das vibrações das ligações 

químicas dos diversos grupos moleculares. Como as bandas de vibração molecular 

são únicas e específicas, estreitas e sensíveis à variação da estrutura molecular, 

diferenças que dependem do grupo molecular analisado podem ser facilmente 

identificadas (NUNES; MARTIN; SILVEIRA JÚNIOR, 2003; PAULA JÚNIOR; 

SATHAIAH, 2005). 

 
3.4.3 Instrumentação em Espectroscopia Raman 
 

A Espectroscopia Raman apresenta uma instrumentação para a aquisição 

dos espectros Raman, com três componentes: uma fonte de laser, um 

espectrofotômetro apropriado e um detector que converta o sinal luminoso em 

elétrico. Os lasers são utilizados considerando suas altas intensidades de excitação 
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que produzem espalhamento Raman com intensidade suficiente para ser medido e 

relação ruído razoável e não causar fotodecomposição da amostra, excitando 

apenas os níveis vibracionais (LIMA et al., 2008). 

Dois são os tipos de espectrofotômetro utilizado na Espectroscopia Raman, o 

Dipersivo ou por interferometria com Transformada de Fourier. O primeiro utiliza um 

detector CCD, que apresenta uma baixa sensibilidade nos comprimentos de onda de 

excitação acima de 830nm; e o segundo apresenta um sistema óptico projetado para 

iluminar a amostra com a radiação laser Nd: YAG, com comprimento de onda de 

1064nm e um detector de germânio para realizar o processamento do sinal (CRANE 

et al., 2010; CRANE; ELSTER, 2012; SANTANNA; SANTOS; SOARES, 2009). 

A luz espalhada ineleasticamente pelo monocromador é captada por um 

detector de Germânio, refrigerado por nitrogênio líquido. O sinal passa pela placa 

controladora convertendo os sinais que podem ser visualizados no software (OPUS) 

no computador (Figura 11). 

 
Figura 11 - Esquema de aquisição de dados em Espectrocopia Raman 

 
Fonte:Coelho(2013) 

 

 

3.4.4 Aplicações biológicas da FT Raman 
 

A aplicação da Espectroscopia Raman, no estudo de tecidos biológicos, tem 

como objetivo de diagnosticar lesões teciduais, estudo das estruturas celulares e o 
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aumento da eficácia na aquisição dos dados. É utilizada em estudos de reparo 

tecidual, e sua capacidade de medir a composição desse tecido, sem nenhum dano 

invasivo, a torna uma ferramenta importante para a detecção precoce de doenças 

(DARLENSKI et al., 2009; VAN DER POL; CASPERS, 2008). 

A Espectroscopia Raman é utilizada na biologia e bioquímica para estudar as 

estruturas e dinâmicas funcionais de diversas moléculas e tecidos, de acordo com 

as posições e intensidades relativas às diversas bandas do espectro Raman 

(NOGUEIRA et al., 2005; RANIERO et al., 2011). É uma técnica capaz de promover 

detalhes da composição química das estruturas moleculares e suas interações nas 

células e tecidos. Como todas as doenças levam a mudanças na composição 

molecular dos tecidos afetados, essas são refletidas nos espectros, onde cada 

banda espectral corresponde a um tipo de vibração molecular específica, de forma a 

comprovar que o espectro Raman pode ser considerado a impressão digital da 

molécula, demonstrando assim, suas informações bioquímicas detalhadas (LIEBER 

et al., 2008; PARK et al., 2007). 

Estudos foram realizados e demonstraram que a viabilidade da 

Espectroscopia FT Raman para identificação de lesões ateroscleróticas, lesões 

malignas, alterações hiperplásicas, caracterização de alterações em tecidos 

dentários, tendíneos e ósseos, visa identificar mudanças existentes em sua 

estrutura, além de permitir caracterizar interações entre placas ou implantes 

protéticos, bem como na aplicação de cremes ou extratos farmacêuticos no reparo 

tecidual (CRANE; ELSTER, 2012; KOZIELSK et al., 2011; LOPES et al., 2007; 

RANIERO et al., 2011; WOPENKA et al., 2008). 

Torna- se fundamental, portanto, o uso de técnicas adequadas, como a 

Espectroscopia Raman, que permitam avaliar informações precisas acerca da 

natureza tecidual para o estudo de doenças, otimizar estratégias terapêuticas e 

determinar um tratamento adequado (MOREIRA et al., 2008). 

Na figura 12 estão representadas as posições das bandas, com suas 

respectivas estruturas químicas e atribuições apresentadas na tabela 1: 
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Figura 12 - Espectro Raman representativo de tecido de pele normal 

 
Fonte:Coelho(2013) 

 
Tabela 1 - Atribuição Raman para os principais modos vibracioanais da pele 

humana.δ(deformação), v(estiramento),s( simétrico), a(assimétrico). 

 Nº da 
banda  Posição 

(cm-1) Estrutura Atribuição   

 1  937 vC-C αhélice- colágeno (prolina e 
hidroxiprolina)  

 2  1005 vCC(anel 
aromático)s Fenilalanina   

 3  1063 C-C=O Trans(acyl) Lipídeos (ácidos graxos)  

 4  1174 vC-C Tirosina  

 5  1262 vC=O, vC-N α-hélice – Amida III  

 6  1302 vC=O, 
angular CNH Amida III  

 7  1445 δ(CH3)a Lipídeos e proteínas  

 8  
1344 
/1544 NH,v C-C Triptofano, DNA, melanina  

 9  1654 vC=O αhélice – Amida I  

 10  1747 vC=O Triglicerídes  

Fonte: Penteado, (2008) eTfayli et al., (2007). 
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Alimova et al. (2003) e Zhang et al. (2011) desenvolveram estudos utilizando-

se da Espectroscopia Raman para análise bioquímica da pele e especificamente do 

colágeno. Com essa técnica foram obtidos espectros que apontam mudanças na 

composição química desse tecido quando ocorre algum tipo de alteração na sua 

estrutura molecular. 

Caspers, Lucassen e Puppels (2003) realizaram uma pesquisa com 

Espectroscopia Raman confocal, como um método não invasivo cujo objetivo era 

obter maiores informações sobre a composição molecular da pele in vivo e in vitro. 

Analisaram, portanto, os principais aminoácidos constituintes da pele na região 

espectral de 400- 2000cm-1. 

Outro estudo desenvolvido com Espectroscopia confocal in vivo foi realizado 

por Chrit, Bastien e Sockalingum (2005) em pele de voluntários saudáveis. 

Detectaram mudanças na composição molecular e na camada córnea, a partir de 

diferentes sítios anatômicos e camadas da pele, cujas principais variações 

espectrais foram as seguintes: 800-900cm-1(aminoácidos); 1200-1290cm-1 

(proteínas); 1030-1130cm-1(fenilalanina, prolina); 1300-1450cm-1 (lipídeos e 

proteínas) e 2800-2900cm-1(fosfolipídeos – CH2 e CH3). 

Knudsen et al.(2002) verificaram as variações de bandas espectrais FT 

Raman in vivo na pele humana normal em 13 participantes entre pontos diferentes 

na mesma região. E no outro experimento aumentou o número da amostra e 

verificou as diferenças espectrais entre peles de diferentes pigmentações. As 

análises espectrais foram concentradas no número de onda e intensidades relativas 

da banda da água em 3520 cm-1, Amida I (1645-1680 cm-1), Amida III (1230-1300 

cm-1). Os resultados evidenciaram que houve variação interpessoal, mas não houve 

variações espectrais significantes quanto aos tipos de pigmentação da pele.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Aspectos Éticos 
 
Para a execução do presente estudo, foram aplicados todos os princípios 

éticos da experimentação animal e obedeceu a Lei Federal nº 11.794/2008. O 

estudo foi realizado após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Integral Diferencial – FACID sob o nº de protocolo 263/2009 (ANEXO A). 

 
4.2 Locais da pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada nos Laboratórios de Fisiologia da Faculdade Integral 

Diferencial, em Teresina - PI e Espectroscopia Vibracional (LEVB) no Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, 

em São José dos Campos – SP, no período de outubro de 2010 a maio de 2012. 

 
4.3 Animais 
 

Foram utilizados 63 ratos machos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar), peso 

corpóreo de 200-250g, idade 30-40 dias, mantidos no biotério da Faculdade Integral 

Diferencial, Teresina, PI, em três gaiolas contendo sete animais em cada, com 

alimentação e água à vontade, ciclo claro escuro (12h). Os animais diabéticos não 

receberam insulina ao longo do experimento. 

 

4.4 Grupos experimentais 
 

Os animais foram separados, aleatoriamente, em três grupos iguais, com 21 

ratos cada, tratados como segue abaixo: 

Grupo 1: Controle (C) 

Grupo 2: Diabetes mellitus  (D) 

Grupo 3: Diabetes mellitus  induzido tratados com emulsão óleo-água de 

Cenostigma macrophyllumTul. (DPL) e (P) 
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Foram subdivididos, conforme o tempo experimental em 7(A),14 (B) e 28 

dias(C), com sete animais em cada subgrupo. 

 

4.5 Indução doDiabetes mellitus 
 

A indução foi realizada pela administração de estreptozotocina (Sigma 

Chemical Company, St. Luis, MO, EUA), por veia peniana (Figura 13), na dose única 

de 50mg/Kg por peso corporal, dissolvida em tampão citrato (0,01M, pH 4,5) após 12 

horas em jejum (EBAID et al., 2011). A confirmação do aumento da glicemia foi 

realizada pela glicosimetria (Accu-check®), no 21º dia após a indução, pois nesse 

período, a síndrome diabética se estabeleceu com o aumento da glicemia, perda de 

peso, considerando, portanto, diabético o animal com índice superior a 240 mg/dl.  

 
Figura 13: Indução do diabetes por estreptozotocina via peniana do animal. 

 
 
4.6 Procedimentos cirúrgicos 
 

Os animais foram anestesiados, via intramuscular, pela administração de 

atropina na dose de 0,04ml/100g e posteriormente associou-se cloridrato de 

quetamina 10% (0,1 ml/100g/Kg), à mesma dose de cloridrato de xilazina a 2% 

(Figura 14A). A seguir, realizou-se a epilação da área, com 6cm de extensão e 4cm 

de largura, na região dorsal (Figura 14B) e higienização com álcool iodado a 4%. Foi 

realizada, na região central dessa área, uma lesão circular de 2,5cm de diâmetro 
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com o auxílio de areolótomo metálico (Figura 14C), dotado de lâmina cortante (nº4) 

até completa remoção do tecido. 

Após a cirurgia, os animais foram submetidos à profilaxia com a 

administração de Pentabiótico (Fort Dodge®) de amplo-espectro, via intramuscular 

profunda, com um volume de 0,02ml para cada 100g do animal. Todo o 

procedimento experimental foi realizado em ambiente silencioso e com a mínima 

manipulação possível, evitando estresse ao animal. 

 
Figura 14 - Procedimentos realizados: A)Indução anestésica intramuscular na pata esquerda 
do animal; B) Epilação do dorso do animal 6cmx4cm; C)Lesão circular na região central de 

2,5cm de diâmetro com o auxílio de areolótomo metálico 

 
 
4.7 Preparo da emulsão óleo-água de C. macrophyllum 
  

Primeiramente, as sementes da planta foram coletadas, secas e retirados os 

seus envoltórios. Depois, foram trituradas e extraídas com hexano, à temperatura 

ambiente, por 30 minutos com agitação eventual, ao abrigo da luz. 

O extrato hexânico foi filtrado e concentrado em evaporador rotativo a 45ºC, 

sob pressão reduzida (Figura 15). Após a obtenção do resíduo, o óleo das sementes 
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foi mantido em frasco âmbar, em geladeira, até o momento do uso. Para o preparo 

da emulsão, seguiram-se os procedimentos gerais de preparo (MARTINS et al., 

2006) que não poderão ser fornecidos em virtude de processo de deposição de 

patente. 

 
Figura 15- Processamento para o preparo da emulsão óleo-água da Cenostigma 

macrophyllum Tul. 

 
 
4.8 Procedimento experimental 
  

Os animais que compunham os grupos D e DPL foram submetidos à indução 

de DM, descrita anteriormente e confirmada ao 22º dia posterior ao procedimento. 

Os espécimes do grupo DPL receberam a aplicação de 0,5ml da emulsão de C. 

Macrophyllum, uma vez ao dia, até o término dos tempos experimentais estudados 

(7,14 e 28 dias). Os animais dos grupos C e D não receberam nenhum tipo de 

tratamento. 

 
4.9 Análise macroscópica da lesão cirúrgica 
 

A análise macroscópica da evolução da área da ferida foi realizada pela 

captura de imagens com câmera digital (Nikon Coolpix P100), resolução de 10,6 

Mpixels, fixada em tripé e mantida à distância constante de 30 cm da lesão cirúrgica. 
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Todas as imagens foram analisadas com o auxílio do software Image J, delimitando-

se a periferia da lesão e comparando-se a área inicial com a final, repetindo-se esse 

procedimento para todos os espécimes de todos os grupos, nos diferentes tempos 

experimentais estudados (Figura 16). O percentual da redução da lesão foi calculado 

usando a fórmula: 

 
 

Figura 16 -Procedimentos realizados para a calibração do programa Image J e a 
determinação da área da lesão cirúrgica 

 
 
4.10 Análise histológica das células inflamatórias e do colágeno 
 

Os animais foram eutanasiados por meio da aplicação de uma superdosagem 

de anestésico barbitúrico (Pentobarbital sódico), 60mg/Kg. A peça anatômica de 

interesse foi retirada com um bisturi estéril, com margem de 1cm ao redor da lesão, 

Área da lesão inicial – área da lesão final / área da lesão inicial x 100 
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sendo identificada, fixada em formol a 10% e encaminhada para os procedimentos 

histológicos de rotina (Figura 17). 

 
Figura 17 -Procedimentos para a ressecção da peça cirúrgica e preparo da amostra para a 

análise histológica 

 
 

Posteriormente, foram obtidos cortes semi-seriados com 5mm e corados com 

hematoxilina-eosina (HE) e tricrômico de Masson(TM). Foram analisados com o 

auxílio de microscópio óptico (Leica DM 1000) acoplado a um sistema de câmara 

digital (Figura 18). Para tanto, foram obtidas imagens de três regiões dos cortes 

histológicos (margem direita, região central e margem esquerda) de cada animal, na 

objetiva de 40X, utilizando o programa Leica Qwin (Figura 19). 

As análises histológicas e histomorfométricas, bem como a avaliação das 

células inflamatórias, foram realizadas a partir das imagens obtidas dos cortes 

corados com HE. Para identificação e quantificação das fibras colágenas, foram 

estudados a partir da coloração com TM. 

 
Figura 18 - Equipamentos de captura digital - Microscópio óptico (Leica DM 1000) 

acoplado a um sistema de câmera digital 
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Figura 19 - Fotografias ilustrativas da análise microscópica. A) e B) Imagens 
digitais das lâminas coradas com Hematoxilina – Eosina e Tricrômico de 
Masson, respectivamente (400x) 

 
 

A avaliação qualitativa baseou-se no registro das imagens digitais obtidas de 

lâminas coradas com HE avaliando-se a presença de células inflamatórias, 

fibroblastos e fibras colágenas em relação ao tempo experimental. Para a contagem 

do número de células inflamatórias utilizou-se o programa de computador Image J®, 

na sua função “cell conter”(Figura 20). 

 
Figura 20 -Registros das imagens de lâminas coradas com HE e análise das imagens para 

contagem de células inflamatórias, na função “cell conter” 
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A avaliação qualitativa do colágeno foi realizada a partir de imagens digitais 

capturadas a partir de lâminas coradas com TM, observando-se a formação das 

fibras colágenas e sua evolução no processo de reparo tecidual nos diferentes 

tempos experimentais(7, 14 e 28 dias). 

 

4.11 Análise do óxido nítrico 
 

A dosagem do óxido nítrico foi realizada ao término da aplicação dos 

protocolos experimentais, obedecendo aos tempos de tratamento de cada subgrupo 

(7, 14 e 28 dias) e imediatamente antes da eutanásia dos animais. Para tanto, com 

os animais sob anestesia, foram retirados 5ml de sangue da artéria abdominal. A 

seguir, foi realizada a centrifugação desse material (2000rpm, 15 minutos) obtendo-

se 3ml de soro, em duplicata por animal, que foram congelados à – 20ºC. 

Foi obtida a curva padrão, utilizando-se nitrato de sódio e água destilada em 

concentrações de 200 µM a 1,56 µM. Posteriormente, realizou-se a diluição de 

100µL de soro do animal para 100µL de Reagente de Griess (Sigma Chemical 

Company, St. Luis, MO, EUA), com o emprego de pipeta multicanal (8 canais) em 

placa TPP (Switzerland), 96 poços de fundo chato. A placa foi incubada por 10 

minutos, à temperatura ambiente e, para leitura da absorbância e da densidade 

óptica, foi utilizado espectrofotômetro (Byotec®) a 540nm (OCHOA; TORRES; 

SHIREMAN, 2007). 

 

4.12 Análise quantitativa do colágeno fibrilar 
 

Para o estudo quantitativo do volume ocupado pelas fibras que contém 

colágeno no tecido neoformado, as lâminas obtidas dos fragmentos de pele retirados 

dos animais, foram coradas com a técnica de tricrômico de Masson, que cora em 

azul essas fibras (Figura 21A). Foram adquiridas imagens digitais das lâminas 

utilizando microscópio Nikon Eclipse E600® (aumento de 400X) acoplado à uma 

câmara de vídeo digital Nikon DXM1200F®. As imagens digitais de alta resolução 

foram captadas pelo programa Nikon (ACT-1 versão 2.62 2000®) em 

microcomputador acoplado ao sistema. As imagens foram transformadas em 
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monocromáticas, tornando as áreas em azul na cor branca e as demais na cor preta 

(Figura 21B). 

 
Figura 21 - Fotomiografia da derme papilar exibindo as fibras colágenas distribuídas ao 
longo do tecido cicatricial(A). Imagem segmentada com seleção de fibras colágenas(B). 

Coloração Tricrômico de Masson (400X). 

 
 

 

Utilizando o programa Image J, foram calculadas: 1) área de referência, 

mostrada pelas linhas pontilhadas de cor amarela na figura1a (AR); 2) área das fibras 

colágenas, região de cor branca (ACF). Sabe-se que a fração de área ocupada por 

uma estrutura num espaço bidimensional corresponde à fração de volume dessa 

mesma estrutura no espaço tridimensional do tecido onde ela se encontra. Portanto, 

é possível calcular a fração percentual de volume de fibras colágenas na lesão por 

meio da equação (GUNDERSOEN et al.,1998): 

 
onde, AL é a área da lesão final (medida no animal) e T a espessura da lesão. As 

lesões cirúrgicas foram realizadas de forma padronizada, ou seja, na mesma região 

anatômica do dorso, com área e profundidade iguais para todos os animais. A 

profundidade da lesão alcançada, que corresponde à espessura medida, foi à região 

da derme reticular. Porém no momento da medida, aquelas lâminas, cuja 

profundidade de lesão ultrapassaram esta região não foram consideradas. 

Nesta análise foram utilizadas de 5 a 10 imagens digitais, selecionadas 

aleatoriamente para cada corte histológico, de modo a cobrir toda a extensão do 

tecido neoformado no processo de reparo.  
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4.13 Análise por Espectroscopia FT Raman e tratamento dos 
dados 

 

Para essa análise, as amostras retiradas após a eutanásia dos animais, 

foram imediatamente identificadas, acondicionadas em tubos criogênicos (Nalgene 

® de 1,2 ml) e armazenadas em galão de nitrogênio líquido (-1960C; Figura 22) 

visando à preservação e à manutenção das estruturas teciduais até a realização da 

espectroscopia. Para tanto, as amostras foram descongeladas individualmente, em 

temperatura ambiente e mantidas em solução fisiológica (0,9%) para preservar as 

características estruturais do tecido. A seguir, cada uma das amostras foi colocada 

em um porta-amostra (Figura 23) de alumínio (1cm de diâmetro) com a porção 

central escavada (1,5mm) pressionadas com lamínulas de vidro e posicionadas 

frontalmente à saída do feixe de laser, coletando-se os espectros pela lente objetiva. 

Os espectros amostrais foram obtidos utilizando-se o equipamento FT-Raman 

Spectrometer RFS 100 (Bruker® Alemanha- Figura 24) equipado com um laser de 

Nd:YAG (comprimento de onda de 1064nm) como fonte de luz de excitação 

acoplado a um computador com o programa OPUS (versão 4.2). Os espectros foram 

coletados com 600 varreduras na região espectral de 1800-400 cm-1, com resolução 

espectral de 4cm-1, potência do laser na amostra de 110 mW, com um tempo de 

aquisição de 15 minutos. 

Para subtrair a influência da fluorescência do tecido nos espectros, uma linha 

de base foi gerada com uma rotina Matlab, utilizando um polinômio de quinta ordem. 

Um espectro médio de cada amostra foi calculado pela média de três medidas em 

pontos aleatórios. Todos os espectros foram normalizados por meio da divisão do 

espectro por seu maior valor, centrados na média, antes da análise estatística. Para 

reduzir a dimensão do conjunto de dados, a análise de componentes principais 

(PCA) foi utilizada em toda faixa espectral. A informação, a partir dessa análise, foi 

obtida através de cinco componentes principais (PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5). A 

separação dos grupos estudados foi feita pela Análise de Discriminante Linear (LDA) 

e Análise de hierárquica de Cluster, com o software Minitab® (14.20). 
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Figura 22 -Acondicionamento em tubo criogênico Nalgene® de 1,2ml para armazenamento 
em galão de nitrogênio líquido (-196º C) 

 
 

Figura 23 - Porta amostra: 0,5cm de diâmetro com porção central de 1mm 

 
 

Figura 24 -Espectrômetro FT Raman RFS 100, Bruker. 1) Detector de Germânio resfriado 
por nitrogênio líquido, 2) Caixa óptica – corpo do equipamento, 3) Estágio motorizado- 

controle dos eixos “x”, “y” e “z” do porta amostra do equipamento, 4) micro Raman, 5) porta 
amostra, 6) câmara do porta amostra 
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4.14 Análise estatística 
 

Os dados obtidos pelos procedimentos histológicos quantitativos e análise do 

NO foram submetidos à análise estatística utilizando o programa GraphPad Prisma 

5.0 pelo método ANOVA seguido do Teste de Tukey, com intervalo de confiança 

igual a 95% e p<0,05. 
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5 RESULTADOS 
 
5.1 Análise do percentual de regressão das áreas das lesões 

cutâneas 
 

As áreas das lesões foram obtidas por meio da análise de fotografias das 

lesões imediatamente após a sua produção nos tempos experimentais de sete, 14 e 

28 dias. Em relação ao percentual de regressão das lesões cirúrgicas verifica-se que 

quando se comparam os grupos controle(C) e diabético(D) aos sete dias, observa-se 

uma diferença significativa (p<0,001), como também, quando se relacionam os 

resultados dos grupos diabético (D) e diabético-planta (DPL).  

Aos 14 dias, relacionando os dados do grupo controle(C) e diabético(D) e os 

grupos diabético(D) e diabético planta (DPL), observa-se um resultado significativo 

com p<0,01, respectivamente. Aos 28 dias, o processo de reparo tecidual entre os 

grupos foram os mesmos, ou seja, a redução da área das lesões não se mostrou 

significativa (Figura 25). 

 
Figura 25 - Percentual de regressão das lesões cirúrgicas em diferentes grupos e tempos 

experimentais tratados com emulsão óleo-água da C. macrophyllum. 
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5.2 Análise qualitativa 
 

Com relação à análise qualitativa do processo inflamatório, observou-se que, 

no tempo experimental de sete dias, os espécimes do grupo diabético- planta (DPL) 

apresentaram quantidade moderada de tecido de granulação, maior número de 

vasos sanguíneos, presença de fibroblastos e deposição de fibras colágenas, 

comparados aos animais do grupo diabético (D) que apresentavam maior 

quantidade de células inflamatórias.  

Aos 14 dias, nos animais do grupo diabético planta (DPL), eram prevalentes 

os fibroblastos, ausência de infiltrado inflamatório e início de reepitelização da área 

lesada. O processo de reparo tecidual, aos 28 dias, apresentou uma evolução 

característica de uma lesão totalmente cicatrizada, com as fibras colágenas 

reorganizadas e alinhadas (Figura 26). 

 
Figura 26 - Aspectos qualitativos do processo inflamatório das lesões cirúrgicas tratadas 

com emulsão óleo-água da C.macrophyllum dos grupos controle(C), diabético(D) e diabético 
planta (DPL) em sete(A), 14(B) e 28(C) dias, coradas com HE na objetiva 400x. Legenda: 

Setas amarelas (células inflamatórias), vermelhas (fibroblastos) e azuis (vasos sanguíneos) 

 
 



53 

 

 

 

Na avaliação qualitativa do colágeno foi analisada a evolução do processo de 

reparo das lesões para cada grupo e tempos experimentais estudados, levando-se 

em consideração a gradação do remodelamento das fibras colágenas (Figura 27). 

Os espécimes do grupo diabético planta (DPL), aos 7 dias, apresentaram o processo 

em estágio inicial, com fibroblastos jovens e volumosos, em grande número, e fibras 

colágenas imaturas pouco espessas e com uma orientação a partir das margens da 

lesão. 

No tempo experimental de 14 dias de tratamento, os animais do grupo 

diabético planta (DPL) se destacaram devido à presença de fibroblastos maduros, 

fibras colágenas mais espessas e organizadas, evidenciando a fase proliferativa do 

processo de reparo tecidual, associado ao alinhamento em paralelo das fibras 

colágenas. Por outro lado, os espécimes dos grupos controle(C) e diabético(D) 

apresentavam fibras colágenas ainda pouco espessas e dispostas aleatoriamente, 

caracterizando uma fase menos madura do processo de cicatrização. Aos 28 dias os 

espécimes do grupo diabético-planta apresentaram-se com as fibras colágenas 

totalmente reorganizadas. 

 
Figura 27 - Aspectos qualitativos das fibras colágenas das lesões cirúrgicas tratadas 

com o óleo das sementes da C. macrophyllum dos grupos C, D, DPL, 7(A), 14(B) e 28(C) 
coradas com Tricrômio de Masson na objetiva 400x.
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5.3 Análise histomorfométrica 
 

A aplicação do Teste de Tuckey, em relação ao número de células 

inflamatórias, permitiu observar diferenças significativas entre os grupos controle(C) 

e diabético(D) e diabético(D) e diabético planta (DPL) no tempo experimental de sete 

dias, ambos com p<0,001. Os animais do grupo diabético planta (DPL), no tempo 

experimental de 14 dias comparados aos do grupo controle(C) e diabético(D), 

ambos de 14 dias, apresentaram diferença estatisticamente significativa (p<0,001 e 

p<0,05, respectivamente). Porém, a comparação dos dados obtidos aos 28 dias, 

entre os grupos, não apresentaram resultados estatisticamente significativos (Figura 

28). 

 
Figura 28 - Número de células inflamatórias (20.000µm2) em diferentes grupos e tempos 

experimentais tratados com emulsão óleo-água da C. macrophyllum. 

p<0,001 p<0,001

p<0,05

p<0,001

 
 

 

Quando se relacionam os números de fibroblastos presentes nos grupos 

diabético(D) e diabético planta (DPL), aos sete dias, há diferença estatística 



55 

 

 

 

significativa com p<0,01. O mesmo foi observado entre os grupos diabético(D) e 

diabético planta (DPL) de 14 dias, tendo um maior número de fibroblastos, os 

animais pertencentes ao grupo diabético planta (DPL) de 14 dias. No entanto, aos 

28 dias, a comparação dos dados obtidos entre os grupos, não apresentaram 

resultados estatisticamente significativos (Figura 29). 
 

Figura 29 - Número de fibroblastos (20.000µm2) em diferentes grupos e tempos 
experimentais tratados com emulsão óleo-água da C. macrophyllum. 

p<0,01

p<0,01

 
 
 
5.4 Análise do óxido nítrico 
 

Os resultados referentes aos níveis de óxido nítrico apresentaram diferença 

estatística significativa (p<0,05) quando comparados os dados referentes aos grupos 

controle(C) e diabético planta (DPL), no tempo experimental de 14 dias, ou seja, os 

espécimes do grupo diabético-planta (DPL), 14 dias, apresentaram as maiores 

concentrações de óxido nítrico, demonstrando que as sementes da C. macrophyllum 

apresentam componentes químicos favoráveis para o tratamento da Diabetes 
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mellitus, auxiliando na minimização do processo inflamatório. Nos animais do grupo 

de 28 dias os resultados não se mostraram significativos (Figura 30).  
 

Figura 30 - Concentração de Óxido Nítrico (µM) em diferentes grupos e tempos 
experimentais tratados com emulsão óleo-água da C. macrophyllum. 

p<0,05

 
 
5.5 Análise quantitativa do volume de colágeno fibrilar 
 

Em relação à fração percentual do volume de fibras colágenas, presente no 

tecido de reparo das lesões cirúrgicas verificou-se que quando se comparam os 

grupos diabético(D) e diabético planta (P) aos setes dias, observa-se uma diferença 

significativa (p<0,05). Aos 14 dias, relacionando os dados do grupo diabético(D) e 

diabético planta (P), evidencia-se um resultado significativo com p<0,001, ou seja, 

maior deposição das fibras colágenas no grupo diabético planta(P). No que se refere 

ao tempo experimental de 28 dias, os grupos diabético (D) e diabético planta (DPL), 

não apresentaram resultados significativos (Figura 31). 
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Figura 31: Fração percentual de volume de fibras colágenas nos diferentes grupos 
experimentais, em função dos tempos experimentais de 7,14 e 28 dias estudados.

p<0,05

p<0,001

 
 

 

5.6 Análise por Espectroscopia FT Raman 
 

O cálculo das componentes principais foi feito levando em consideração a 

variância dos espectros Raman na faixa espectral de 1800 a 400cm-1. A figura 33 

mostra os resultados da análise de discriminante linear, utilizando o método de 

validação cruzada e as 5 PCS, em função dos tempos experimentais de tratamento, 

7, 14 e 28 dias. O resultado mostra que para o tempo experimental de 14 dias existe 

uma maior diferenciação entre os grupos, levando a uma separação de 92,9%. 

Neste contexto, uma análise espectral mais detalhada foi feita para este tempo. 
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Figura 32 - Análise de Discriminante Linear dos Espectros Raman, utilizando PC1-PC5 para 
a classificação, em função dos tempos experimentais de 7, 14 e 28 dias estudados. 

 
 

A figura 34 mostra o dendrograma utilizando os grupos controle(C), diabético 

(D) e diabético planta (P), no tempo experimental de 14 dias. Neste gráfico é 

importante ressaltar que os grupos controle(C) e diabético - planta (P) ficaram 

misturados, mostrando que as variações bioquímicas de ambos os grupos são 

semelhantes. Esta similaridade também foi observada na LDA, onde uma amostra 

do grupo controle(C) foi classificada como sendo de diabético - planta (P), baixando 

o valor de discriminação. 
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Figura 33 - Dendrograma dos grupos com maior percentual de discriminação, no tempo 
experimental de 14 dias. 

 
 

A figura 34 evidencia o gráfico das médias espectrais dos grupos controle(C), 

diabético (D) e diabético planta(P) para 14 dias de experimentação. A linha preta 

representa à média, e a sombra cinza claro, o desvio padrão dos dados. Os 

resultados mostram espectros Raman, típicos de pele normal, com menores valores 

de largura a meia altura. Os espectros do grupo diabético (D) e diabético planta (P) 

possuem valores de desvio padrão menores em relação ao controle, o que pode 

significar que o tecido afetado pela Diabetes mellitus apresenta alterações químicas 

diferenciadas. 

Embora a figura 34 mostre os espectros do tempo experimental onde os 

tecidos tiveram o melhor valor de discriminante, a identificação das diferenças 

espectrais entre eles é complicada a olho nu. A figura 35 mostra a razão das áreas 

calculadas com base nas regiões Amida I (1700-1600cm-1) e Amida III (1245-

1345cm-1). No gráfico o grupo diabético planta (P) e diabético (D) tem 

comportamento contrário, onde o grupo diabético planta (P) atinge um máximo em 

14 dias e diabético planta (P) um valor menor que aos 7 dias. O grupo controle(C) 

permanece praticamente constante ao longo dos tempos experimentais. 
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Figura 34 - Gráfico das médias dos grupos: C, D e P, no tempo experimental de 14 
dias, com desvio padrão em cinza claro 
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Figura 35 - Razão das áreas Amida I/Amida III 
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6 DISCUSSÃO 
 

No processo de reparo tecidual, em condições fisiológicas, os fibroblastos são 

estimulados a migrar para a área da lesão e a produzir fibras colágenas para efetivar 

esse processo (HONÓRIO-FRANÇA et al., 2008;MENDONÇA; COUTINHO NETTO, 

2009;OLIVEIRA; DIAS, 2012). Por outro lado, em pacientes portadores de Diabetes 

mellitus (DM) observa-se, associado ao aumento do nível glicêmico, uma diminuição 

na permeabilidade e no fluxo vascular, que alteram a evolução do processo de 

reparo tecidual, influenciando tanto a formação das fibras colágenas quanto sua 

remodelação (MAGALHÃES et al., 2008; SILVA et al., 2011). 

Em lesões cutâneas, é possível avaliar a etapa em que se encontra o 

processo de reparo tecidual pela análise histológica, qualitativa e quantitativa, das 

principais características que evidenciam a evolução desse processo, tais como 

número de células inflamatórias, de novos vasos sanguíneos (angiogênese) e de 

fibroblastos (BATISTA et al., 2010; OLIVEIRA; SOARES; ROCHA, 2010).  

No Brasil, plantas medicinais como Strychnos pseudoquina, Caryocar 

brasiliense e Caesalpinia férreaoferecem, aos pesquisadores, substâncias que 

apresentam ação terapêutica em várias doenças, tendo nos seus princípios ativos, 

componentes bioquímicos que atuam no processo de reparo tecidual.(HONÓRIO-

FRANÇA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2010; PIANOVSKI et al., 2008). Essas 

plantas apresentam, em sua composição, componentes bioquímicos como ácidos 

graxos, tocoferóis, carotenos e esteróis, capazes de diminuir a ação inflamatória, 

produzirem fibras colágenas e acelerar a cicatrização tecidual (MAGALHÃES et al., 

2008; MIRANDA-VILELA; RESCK; GRISOLIA, 2008; TRONCHINI et al.,2012; 

ZIMMERMAN; KIRSTEN, 2008;).  

Neste contexto, destaca-se a C. macrophyllum, comum em várias regiões do 

país, considerada árvore símbolo da cidade de Teresina, estado do Piauí, Brasil. 

Cenostigma macrophyllum Tul., variedade Acuminata Teles Freire, pertence à 

família Caesalpiniaceae apresenta características bioquímicas antiinflamatórias e 

cicatrizantes (COELHO et al., 2013; SILVA et al., 2007; SOUSA et al., 2007). 

Portanto, o estudo de sua ação no reparo tecidual em lesões cirúrgicas produzidas 

em animais com diabetes induzida pode levar à sua aplicação na área da saúde.  
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Diversas outras substâncias naturais têm sido testadas no processo de 

reparo em tecidos, visando acelerá-lo e obter resultados significativos. Podem ser 

citados o extrato aquoso do Carica papaya epicarp e Mauritia flexuosa L., que 

resultaram em redução significativa do processo inflamatório, em pele de ratos, após 

7 dias de tratamento (ANUAR et al., 2008; BATISTA et al., 2012). Resultados 

semelhantes foram encontrados no estudo de Abdulla et al., (2009) utilizando a 

Rafflesia hasselti em lesões cutâneas em ratos, identificando-se nesse material 

componentes que modelaram a fase inflamatória do processo.  

O óleo de Caryocar brasiliense (pequi) é outra substância que tem sido 

estudada por pesquisadores para tratamento natural de lesões cutâneas. Essa 

planta também apresenta ação cicatrizante, e os resultados obtidos em pesquisa 

mostraram a diminuição de células polimorfonucleares, no tempo experimental de 

três dias, bem como aumento da angiogênese e do número de fibroblastos após o 

sétimo dia de evolução do processo (BATISTA et al., 2010; PIANOVSKI et al., 2008).   

Trabalhos científicos realizados por Batista et al. (2012) e Oliveira, Soares e 

Rocha (2010) afirmaram que a produção de fibras colágenas inicia-se, 

aproximadamente, no sétimo dia após a lesão, com um aumento crescente em sua 

quantidade até o 14º dia, associada à diminuição do infiltrado inflamatório. Afirmam, 

também, que a partir do 21º dia, a lesão se encontra em sua fase final, com a 

reepitelização total da área lesada. 

Por outro lado, nas fases aguda e crônica da lesão cutânea em pacientes 

portadores de DM, é persistente a presença de infiltrado inflamatório, 

predominantemente composto por neutrófilos e macrófagos, bem como a diminuição 

na deposição de fibras colágenas, contribuindo para o retardo na evolução do 

processo de reparo tecidual. Dessa forma, pesquisas em animais com DM induzida 

que empreguem produtos naturais no tratamento de lesões, com o intuito de analisar 

a ação dessas substâncias sobre o processo inflamatório, podem ampliar o espectro 

de produtos disponível para aplicação clínica. 

Diversos estudos têm relatado a aplicação de plantas medicinais para 

tratamento de lesões em animais com diabetes induzida. Pesquisadores utilizaram 

as plantas Strychnos pseudoquina e Mormodica charantia e demonstraram que 

estas apresentam ação cicatrizante, reduzem o processo inflamatório e aumentam a 
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produção de colágeno (HARINANTENAINA et al., 2006; HONÓRIO – FRANÇA et 

al., 2008). 

Neste estudo, observou-se maior redução do percentual de regressão das 

lesões cirúrgicas nos espécimes dos grupos tratados com a C.macrophyllum no 

tempo experimental de sete e 14 dias. Resultados semelhantes foram encontrados 

utilizando o extrato aquoso da Strycnos pseudoquina que atuou no processo 

cicatricial, em lesões diabéticas, com redução da área dessas feridas no período de 

14 dias de tratamento tópico (HONÓRIO – FRANÇA et al., 2008). 

Da mesma forma, o uso tópico da emulsão óleo-água de C. macrophyllum 

Tul. em lesões cutâneas cirurgicamente produzidas em espécimes com DM 

induzida, nesta pesquisa, determinou redução no número de células inflamatórias e 

maior fibroplasia, comprovando sua ação positiva no tratamento de feridas em ratos 

diabéticos. 

Considerando-se a importância que a nutrição tecidual adquire durante a 

resposta inflamatória e no processo de reparo tecidual, a análise do óxido nítrico 

(NO), sabidamente um vasodilatador capilar que regula diversas atividades, 

incluindo a síntese e a remodelação do colágeno, permite avaliar o desenvolvimento 

deste processo (ANUAR et al., 2008; GURDOL et al. 2010). 

Dessa forma, este estudo visou verificar se, semelhante ao observado com os 

seres humanos, os animais com DM induzida apresentavam déficit na produção do 

NO. Isso ocorre porque a enzima estimuladora da produção desse mediador químico 

inflamatório, a NO sintase, apresenta baixo nível sanguíneo no diabetes, devido a 

destruição das células beta do pâncreas. A mesma queda é observada com o 

aminoácido L-arginina, que também desempenha um papel importante na ativação 

da NO sintase (ANUAR et al., 2008) 

Pesquisadores têm utilizado extrato de plantas medicinais para verificar sua 

ação na produção do NO (ANUAR et al., 2008; CHAKI et al., 2011, COELHO et al., 

2013). Estudo realizado com Helianthus annus evidenciou uma estreita relação entre 

a produção desse óxido e uma maior ativação da L-arginina, quando a substância foi 

aplicada em feridas. Fato semelhante foi relatado com relação ao emprego do 

extrato de Carica papaya em lesões diabéticas, quando se evidenciou o aumento na 

concentração do NO (ANUAR et al., 2008). 
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O estudo dos níveis de óxido nítrico em portadores de Diabetes mellitus 

torna-se importante devido à sua ação na permeabilidade vascular, no transporte do 

oxigênio e na deposição do colágeno (CHAKI et al., 2011; GURDOL et al., 2010; 

HONÓRIO – FRANÇA et al., 2008). No presente estudo, a maior produção de óxido 

nítrico aconteceu no tempo experimental de 14 dias, nos animais do grupo DPL. 

Este fato sugere que o uso tópico de C. macrophyllum poderia tanto atuar 

diretamente na produção de óxido nítrico quanto nos canais de cálcio, provocando 

aumento na produção da NO sintase e, consequentemente, aumento de NO. Isto 

acarreta a vasodilatação ateriolar, aumentando a nutrição tecidual, a ativação da 

formação de fibras colágenas pelos fibroblastos e a aceleração do processo de 

reparo de lesões em animais com DM induzida. 

Em consequência, a emulsão óleo-água de C. macrophyllum acelerou o 

processo de cicatrização de lesões cutâneas em animais com DM induzida. 

Contudo, são necessários estudos complementares para identificar o mecanismo de 

ação que determinou o aumento na produção do NO, bem como o princípio ativo da 

planta associado a essa resposta.  

Galkowska et al. (2006), Harinantenaina et al. (2006), Honório- França et 

al.(2008) relataram diversos tipos de tratamento que produzem importantes 

resultados no processo de reparo tecidual em feridas diabéticas, pois há um retardo 

na fase proliferativa, caracterizada pela formação de fibras colágenas, devido à 

isquemia tecidual induzida por mediadores químicos da inflamação e 

neovascularização inadequada, o que contribui para uma cicatrização tecidual 

deficiente.  

A análise quantitativa do colágeno fibrilar adquire importância neste estudo, 

pois ao se calcular o volume da fração do colágeno, é possível inferir a progressão 

do processo da formação das fibras colágenas nos diferentes tempos experimentais. 

Estudos semelhantes também buscaram avaliar as fases em que ocorre a formação 

do colágeno no reparo cicatricial de feridas diabéticas (HARINANTENAINA et al., 

2006; PONRASU; SUGUNA, 2012; WANG; QUE, 2011). No presente estudo, o 

efeito de retardo na fase proliferativa do processo de reparo pode ser claramente 

observado na figura 31, onde a fração percentual de volume de fibras colágenas 

mantém-se praticamente constante entre D7 e D14, mas sofre um aumento 
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exponencial para D28 indicando a terceira fase do processo de cicatrização (fase de 

modelação), ocorrendo maior formação e organização das fibras colágenas.  

O aumento linear do volume de colágeno para os grupos P7, P14 e P28, 

demonstra claramente o efeito benéfico no processo cicatricial decorrente da 

aplicação de C. macrophyllum. Observou-se que a fase proliferativa, que em ratos 

diabéticos normalmente se inicia tardiamente, após 14 dias, com a aplicação da 

emulsão da planta, apresentou início da formação de colágeno em 7 dias (P7). 

Dessa forma, no tempo experimental final do presente estudo, aos 28 dias, os 

espécimes que compunham o grupo P28 apresentaram volume fracional de fibras de 

colágeno aproximadamente 15% maior do detectado no grupo C28. 

Novos fármacos, utilizados no tratamento de lesões cutâneas em pacientes 

portadores de DM, buscam acelerar o processo de reparo tecidual, crucial para 

esses indivíduos. Recentemente, têm se destacado estudos com plantas medicinais 

para favorecer o processo de neovascularização e de formação das fibras colágenas 

no processo de reparo tecidual (HONÓRIO-FRANÇA et al., 2008; ZHANG et al., 

2011). 

Cenostigma macrophyllum Tul.,variedade Acuminata Teles Freire, é uma 

espécie arbórea encontrada em várias regiões do Brasil, pertence à família 

Leguminosae e apresenta componentes químicos como os fitoesteróis que reduzem 

o tempo da resposta inflamatória e pró vitamina A, vitamina E e ácidos graxos que 

atuam na formação do colágeno (SILVA et al.,2007; SOUSA et al., 2007). Portanto, 

estudar sua contribuição no processo de reparo tecidual em ratos diabéticos torna-

se relevante, visto que os registros na literatura são escassos.  

Nos espectros Raman, as principais bandas vibracionais relatadas nesse 

processo são referentes à presença da proteína formadora do colágeno (ALIMOVA 

et al., 2009; GARCIA FLORES et al., 2011; LIEBER et al., 2008; KOZIELSKI et al., 

2011; WOPENKA et al., 2008ZHANG et al., 2011). As regiões de colágeno estão 

presentes nas seguintes bandas: 1,730–1,740 Colágeno III; 1,654–1,655 Amida I 

(C=O αhélice); 1,450–1,500 - (CH2) e 1,245–1,345 Amida III- colágeno. 

Na Análise de Discriminante Linear, os resultados obtidos apresentaram 

diferenciações significativas entre os grupos e os tempos experimentais estudados. 

O maior percentual de discriminação dos dados concentrou-se no tempo 

experimental de 14 dias. O Dendrograma mostrou que os ratos diabéticos tratados 
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com a emulsão óleo-água da planta apresentaram processo de reparo tecidual 

similar ao grupo controle (animais normais) para este tempo experimental, 

agrupando-se no mesmo ramo. Estes dados são concordantes com a literatura, pois 

na fase proliferativa, em torno de 14 dias após a lesão cutânea, observa-se a maior 

formação de fibras colágenas em indivíduos normais (EBAID et al., 2011; 

HONÓRIO-FRANÇA et al., 2008; PONRASU; SUGUNA, 2012). Portanto, os 

resultados indicam que a aplicação da emulsão óleo-água das sementes da C. 

macrophyllum acelera o processo cicatricial de lesões diabéticas, aumentando a 

fração percentual de volume de fibras colágenas.  

A literatura científica apresenta escassos estudos sobre a ação de 

Cenostigma macrophyllum Tul. em processo de reparo tecidual. Coelho et al., (2013) 

objetivaram verificar o processo cicatricial utilizando a mesma planta em ratos 

diabéticos, relatando que foi observada, aos 7 dias, redução no processo 

inflamatório, avaliado pela análise quantitativa das células inflamatórias e da 

avaliação do óxido nítrico, um importante mediador químico da inflamação. 

Descreveram, ainda, aumento na formação de fibras colágenas no tempo 

experimental de 14 dias.  

A figura 35 apresenta predominância de amida III, estrutura relacionada à 

molécula precursora do colágeno – procolágeno, em sua forma não funcional, 

indicando um estágio inicial no processo de reparo tecidual (ALIMOVA et al., 2009; 

ZHANG et al., 2011). Por outro lado, a predominância de amida I indicaria a 

presença do colágeno funcional, principalmente dos colágenos tipos I, III, IV, V, e 

VII, relacionados com funções teciduais distintas, tais como formação das fibras 

colágenas frouxas (derme superficial), densas (derme profunda) e da membrana 

basal (ligação da epiderme à derme) entre outras. O gráfico dessa figura mostra a 

razão entre as bandas Amida I/Amida III, onde a faixa centrada em 1 indica 

quantidades iguais de moléculas de procolágeno e colágeno. As setas no gráfico 

ajudam a entender a tendência dos pontos, ou seja, razões acima de 1 indicam um 

aumento relativo de colágeno funcional, enquanto que abaixo deste valor um 

aumento de procolágeno. Dessa forma, estudar o processo de formação de reparo 

tecidual na diabetes é conhecer as estruturas e componentes bioquímicos 

formadores dessa proteína, tão salutar nos tecidos biológicos (KIM et al., 2000; 

OLIVEIRA et al., 2012). 
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Neste contexto, aos 7 dias, o grupo controle tem um valor médio maior de 

colágeno funcional comparado aos espécimes dos grupos com diabetes induzida, 

indicando que o tecido tende a uma evolução do processo de reparo da lesão 

observada em animais do grupo controle. Entretanto, o grupo D apresenta forte 

tendência de aumento de procolágeno até 14 dias, mantendo-se praticamente 

constante até o período experimental de 28 dias. Esses resultados caracterizam 

uma possível dificuldade na síntese de moléculas de colágeno funcional. Por outro 

lado, os espécimes do grupo P, aos 14 dias, mostram aumento na quantidade do 

colágeno funcional, sugerindo que os princípios ativos da planta têm ação efetiva no 

processo de reparo da lesão, acelerando a síntese dessa molécula. 
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7 CONCLUSÃO 
 

A emulsão óleo-água da Cenostigma macrophyllum Tul. acelerou a 

cicatrização de lesões cutâneas cirúrgicas em ratos com Diabetes mellitus induzida. 

Houve redução do percentual de regressão das áreas das lesões tratadas, do 

processo inflamatório, aumento do número de fibroblastos e maior produção do 

óxido nítrico nas lesões diabéticas de 14 dias. 

A Espectroscopia Raman se mostrou eficiente na análise dos espectros de 

tecido de pele tratadas com a planta, sendo uma técnica não invasiva e adequada 

para a verificação dos picos vibracionais moleculares do colágeno constituído por 

Amida I, II e III. 

Para o tempo experimental de 14 dias o grupo de ratos diabéticos  tratados 

com esse extrato mostrou desempenho diferenciado na colagênese, podendo ser 

comparado a de ratos sadios. Este resultado foi bastante promissor, pois evidencia 

que a ação local do extrato possibilita um tratamento direcionado na região da lesão, 

aumentando a eficiência do tratamento. 
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