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RESUMO 

EFEITO CICATRIZANTE DA FRAÇÃO METANÓLICA DAS FOLHAS DE 

Sideroxylon obtusifolium: ESTUDO in vitro E EM QUEIMADURAS SUPERFICIAIS 

EM CAMUNDONGOS 

As queimaduras correspondem a 38% dos principais agravos atendidos no Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Brasil. Apesar das novas estratégias terapêuticas, os custos do tratamento de 

queimaduras ainda são bastante elevados.O uso de plantas com potencial terapêutico é 

bastante utilizado popularmente, pelo baixo custo, fácil acesso e grande biodiversidade 

brasileira. A Sideroxylon obtusifolium(quixaba) apresentou efeito anti-inflamatório e potencial 

cicatrizante da fração metanólicadas folhas (DFSO-M), jádescrito anteriormente pelo grupo 

de pesquisa, o que pode ser atribuído a um componente majoritário (NMP) derivado da L-

prolina, um aminoácido precursor da síntese de colágeno presente nesta fração.Assim, este 

trabalho teve como objetivo investigar o efeito de DFSO-M em linhagens fibroblastos 

murinos (L929), macrófagos murinos (RAW 264.7) e queratinócitos humanos (HaCaT) in 

vitro, e em modelo de queimadura superficial em camundongos. Os protocolos de pesquisa 

com animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal do Ceará (CEUA-UFC) sob o nº 8862290518.Os ensaios de queimaduras superficiais 

foram realizados em camundongos swiss fêmeas (1 cm2), e o tratamento tópico diário foi 

realizado com os cremes dermatológicos: creme base (Veículo), controle positivo com 

Sulfadiazina de prata 1% (Sulfa), creme contendo a fração DFSO-M a 0,5% e 1,0%(p/p) 

(CrDFSO-M 0,5 e 1,0%).Neste estudo, a fração DFSO-Mapresentou baixa citotoxicidade em 

L929,RAW 264.7 e HaCaT. Também demonstrou efeito antioxidante pelo método do DPPH e 

foi capaz de proteger fibroblastos do estresse oxidativo induzido por H2O2. Em macrófagos 

RAW 264.7, a DFSO-M (25 - 100 µg/mL) não alterou os níveis de nitrito produzidos após 

estimulação com LPS (100 ng/mL), mas modulou a liberação de citocinas pró-

inflamatórias(TNF-α, IL-1β, IL-6) e anti-inflamatórias (IL-10 e TGF-β). A proliferação e 

migração de queratinócitosHaCaTfoi estimulada por DFSO-M (25 e 50 µg/mL) em ensaios de 

cicatrização in vitro. No entanto, DFSO-M não alterou a expressão da molécula de adesão E-

caderinanos queratinócitos. Em modelo de queimadura superficial em camundongos, o 

CrDFSO-M promoveu maior contração das feridas após 3, 5, 7 dias de 

tratamento,estimulando a reorganização da matriz extracelular e deposição de colágeno. Além 

disso, reduziu os níveis de TNF-α e aumentou IL-1β e IL-10 após 3 dias de tratamento, 

modulando a inflamação e favorecendo a reepitelização.Logo, o efeito cicatrizante da fração 



 

DFSO-M pode ser atribuído à redução dos danos provocados pelo estresse oxidativo, 

modulação da inflamação sem interferir no remodelamento tecidual, além de estimular a 

reepitelização de queimaduras superficiais. Dessa forma, acredita-se que o potencial 

antioxidante, anti-inflamatório e cicatrizante da fração obtida das folhas de S. obtusifolium dá 

suporte para maiores estudos que viabilizem o desenvolvimento de um produto fitoterápico 

indicado para o tratamento de feridas e queimaduras. 

Palavras-chave: Sideroxylon obtusifolium. Quixaba. Inflamação. Cicatrização. Queimaduras. 

  



 

ABSTRACT 

WOUND HEALING EFFECT OF METHANOLIC FRACTION OF THE LEAVES OF 

Sideroxylon obtusifolium: in vitro STUDY IN SUPERFICIAL BURNS IN MICE 

Burns correspond to 38% of the main diseases treated in the Unified Health System (SUS) in 

Brazil. Despite the new therapeutic strategies, the costs of treating burns are still quite high. 

The use of plants with therapeutic potential is widely used popularly, due to its low cost, easy 

access and great Brazilian biodiversity.Sideroxylon obtusifolium (quixaba) presented an anti-

inflammatory and healing potential of the metanolic fraction of leaves (DFSO-M), previously 

described by the research group, which can be attributed to a major component (NMP) 

derived from L-proline, an amino acid precursor of the collagen synthesis present in this 

fraction. Thus, the objective of this work was to investigate the effect of DFSO-M on murine 

fibroblast (L929), murine macrophages (RAW 264.7) and human keratinocytes (HaCaT) in 

vitro and on the surface burn model in mice. The animal research protocols were approved by 

the Ethics Committee on Animal Use of the Federal University of Ceará (CEUA-UFC) under 

no. 8862290518.The superficial burns were performed in female swiss mice (1 cm2), and 

daily topical treatment was performed with the dermatological creams: base cream (Vehicle), 

positive control with Sulfadiazine silver 1% (Sulfa), cream containing fraction 0.5% DFSO-M 

and 1.0% (w/w) (CrDFSO-M 0.5 and 1.0%). In this study, the DFSO-M fraction showed low 

cytotoxicity in L929, RAW 264.7 and HaCaT.It also demonstrated antioxidant effect by the 

DPPH method and was able to protect fibroblasts from oxidative stress induced by H2O2. In 

RAW 264.7 macrophages, DFSO-M (25 - 100 μg/mL) did not alter nitrite levels produced 

after LPS stimulation (100 ng/mL), but modulated the release of proinflammatory cytokines 

(TNF-α, IL-1β, IL-6) and anti-inflammatory (IL-10 and TGF-β). The proliferation and 

migration of HaCaT keratinocytes was stimulated by DFSO-M (25 and 50 μg/mL) in in vitro 

healing assays. However, DFSO-M did not alter the expression of the E-cadherin adhesion 

molecule in keratinocytes.CrDFSO-M promoted a greater contraction of the wounds after 3, 

5, 7 days of treatment, stimulating the reorganization of the extracellular matrix and 

deposition of collagen. In addition, it reduced levels of TNF-α and increased IL-1β and IL-10 

after 3 days of treatment, modulating inflammation and favoring re-epithelialization. 

Therefore, the healing effect of the DFSO-M fraction can be attributed to the reduction of 

damage caused by oxidative stress, the modulation of inflammation without interfering with 

tissue remodeling, as well as stimulating the re-epithelization of superficial burns.Thus, it is 

believed that the antioxidant, anti-inflammatory and healing potential of the fraction obtained 



 

from leaves of S. obtusifolium supports further studies that enable the development of a 

herbal product indicated for the treatment of wounds and burns. 

Keywords: Sideroxylon obtusifolium. Quixaba. Inflammation. Wound healing. Burn wounds. 
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1. Introdução 

1.1 A Pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, possui em média 1,5 a 2,0 m2 de área e 15% 

do peso corporal total, e compõe uma grande e flexível barreira protetora contra agressões 

físicas, químicas e biológicas. A pele exerce funções essenciais como a termorregulação, 

proteção solar, respostas imunes, síntese de vitamina D e sensibilidade tátil, além de ser a 

principal via de administração para cosméticos(GILL, 2017; NYAME, 2014; SOUTO et al., 

2006).  É composta por duas camadas, a epiderme e a derme, que estão interligadas pela 

membrana basal (Figura 1)(TAKEO; LEE; ITO, 2015). 

 

Figura 1 – As camadas da pele humana 

Fonte: Ilustração desenvolvida pelo design gráfico Abel Alencar. 

 

A epiderme é composta por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, 

sendo 95% composto de queratinócitos dispostos em diferentes camadas: basal, espinhosa, 

granulosa e córnea. O epitélio se origina no estrato basal, a camada mais interna, e à medida 

que as células se proliferam são compelidas até alcançarem a camada mais superficial. Os 

queratinócitos basais se dividem e se movem para a camada superior (espinhosa), alterando 

sua forma de colunar para poligonal.  A camada granulosa subsequente é representada por 

queratinócitos mais achatados que sintetizam queratina e lipídeos. Devido a alta rotatividade 
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celular, a renovação completa deste epitélio leva 48 dias, e os queratinócitos mais senis vão 

perdendo o núcleo ao passo que alcançam a camada córnea e assumem um formato mais 

achatado (GANTWERKER; HOM, 2012; NESTLE et al., 2009). A camada do estrato córneo 

contempla células ricas em proteínas reticuladas (corneócitos) imersas em uma matriz 

lipídica, que promovem uma barreira hidrofóbica eficiente impedindo a evaporação 

desnecessária de água pela pele(MATHES; RUFFNER; GRAF-HAUSNER, 2014; RITTIÉ, 

2016). 

Além dos queratinócitos, as células de Langerhans são residentes da epiderme e atuam 

na primeira linha de defesa contra agentes microbianos, visto que a imunovigilância deste 

grande órgão é importante para a manutenção da sua integridade. Elas são células dendríticas 

especializadas na primeira linha de defesa imune, que exercem a importante função de captura 

e apresentação dos antígenos na pele, processando-os e apresentando-os aos linfócitos T 

(KANITAKIS, 2002; NESTLE et al., 2009). Os melanócitos presentes na camada basal são 

responsáveis pela produção da melanina, um pigmento envolvido na fotoproteção da pele, e 

sua transferência para os queratinócitos através do contato dos ramos dendríticos 

(CICHOREK et al., 2013). (NESTLE et al., 2009). 

As junções celulares entre os queratinócitos são conhecidas como desmossomos e 

colaboram para a manutenção da tensão mecânica da epiderme (NYAME, 2014). A adesão 

célula-célula exerce uma importante manutenção na integridade do tecido epitelial e na 

diferenciação de queratinócitos entre a estratificação das camadas da epiderme. A E-caderina 

é a principal molécula de adesão da classe das caderinas presente na epiderme, é um mediador 

de adesão entre melanócitos e queratinócitos, exercendo sua função adesiva quando associada 

à actina do citoesqueleto celular, formando uma junção aderente(HUNG et al., 2006; TU; 

YOU, 2014). 

A membrana basal contém parte da matriz extracelular (MEC), células estaminais e 

progenitoras da pele fundamentais para a homeostase, reparo e a comunicação dermo-

epidérmica (WATT; PLEAT, 2018). A derme fornece a maior parte da resistência mecânica 

da pele em virtude das ondulações na junção dermoepidérmica, juntamente com fibras de 

ancoragem. A derme papilar é composta por fibras de colágeno pequenas e pouco dispostas 

no espaço, e inicia-se na junção dérmicoepidérmica. A camada da derme reticular possui os 

filamentos de colágeno mais longos e entrelaçados com fibras elásticas, sendo o colágeno do 

tipo I mais predominante que o do tipo III. Os fibroblastos são produtores dessa matriz 

elástica (proteoglicanos, glicoproteínas e elastina) e de sustentação da pele, ricamente 

vascularizada(MATHES; RUFFNER; GRAF-HAUSNER, 2014; WONG et al., 2016). O 
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tecido subcutâneo reforça o isolamento térmico da pele pela contenção do calor através dos 

adipócitos e fibroblastos, imersos em lipídios, proteoglicanos e glicosaminoglicanos que 

retém fluidos no local(KANITAKIS, 2002).  

Por ser um órgão que reveste todo o corpo, a pele fica facilmente exposta a agressões 

externas e lesões, que podem ser condições agudas, como escoriações, queimaduras, traumas 

e cirurgias, nas quais a cicatrização ocorre em tempo hábil para o reparo completo da ferida. 

Já as lesões crônicas demonstram retardo na cicatrização superior a 12 semanas após a injúria 

inicial com riscos de ressurgimento(BOATENG; CATANZANO, 2015).  

 

1.2 Queimaduras 

A queimadura é definida pela Sociedade Internacional de Lesões por Queimadura 

como uma lesão na pele ou de qualquer tecido orgânico causada por trauma térmico 

(labaredas, água fervente ou superfícies quentes e congeladas), radiação ultravioleta, 

radioatividade, eletricidade ou produtos químicos (ácidos e bases, produtos cáusticos e de 

limpeza doméstica) (DALLAL et al., 2016; MANNING, 2018). A complexidade da lesão 

pode variar com a profundidade e dimensão da agressão que afetam o sistema biológico, com 

grandes riscos de invasão de microrganismos que se não tratadas adequadamente podem 

acarretar intervenções cirúrgicas e internação hospitalar (GILL, 2017). 

Lesões provocadas por queimaduras apresentam alta taxa de mortalidade devido aos 

danos teciduais à barreira tegumentar e à perda excessiva de líquidos. Uma rápida 

reepitelização é fundamental para a recuperação do isolamento da pele. Quando a cicatrização 

está prejudicada os riscos de infecção aumentam, provocando alterações sistêmicas e 

respostas imunológicas intensas que causam risco de vida(FARINAS et al., 2018; HORST et 

al., 2018; SEPEHRIPOUR; DUGGINENI; SHAHSAVARI, 2018).  

A queimadura é avaliada pela cor, grau de separação epitelial, coagulação da lesão e 

profundidade, sendo classificada em diferentes tipos. As queimaduras superficiais (primeiro 

grau) são aquelas que afetam apenas a epiderme, sendo exemplificadas pela maioria das 

queimaduras solares, acompanhadas de dor moderada e eritema. As queimaduras parciais 

(segundo grau) subdividem-se em espessura superficial, que agride epiderme e também a 

derme papilar, e a de espessura profunda, acometendo a derme reticular, apresentando dor, 

bolhas, eritema e umidade. A gravidade aumenta no caso de queimaduras de espessura total 

(terceiro grau), que chegam a atingir a camada gordurosa subcutânea, envolvendo folículos 

pilosos e glândulas anexas sendo mais propícias a infecções e de difícil distinção das de 
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espessura total (quarto grau). Estas queimaduras envolvem tendões, músculos ou até mesmo 

ossos, não são dolorosas, pois os nervos são lesados e não cicatrizam sem intervenção 

cirúrgica ou aplicação de enxertos, com risco de amputação de membros (Figura 2)(GILL, 

2017; JOHNSON, 2018; KOWALSKE, 2011). O reparo de lesões de primeiro e segundo grau 

ocorre com formação mínima de cicatriz, enquanto as mais profundas de segundo e terceiro 

graus podem levar à formação de cicatrizes hipertróficas (DALLAL et al., 2016). Estas são 

cicatrizes avermelhadas, de superfície mais elevada e que podem apresentar coceira, e são 

mais comuns em articulações, esterno e pescoço (SORG et al., 2017). 

 

Figura 2– Profundidade da queimadura na pele 

 

Fonte: Ilustração desenvolvida pelo design gráfico Abel Alencar. 
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Informações sobre a profundidade e extensão da lesão podem auxiliar no planejamento 

do tratamento, duração e extensão da recuperação total (VIGANI; CULLER, 2017). A 

extensão da queimadura é denominada de superfície corporal queimada (SCQ). As lesões de 

pequena dimensão equivalem a 1% de SCQ, utilizando a área da palma da mão para este 

cálculo (BRASIL, 2012). As queimaduras que atingem menos que 20% da SCQ são 

consideradas locais,enquanto valores superiores são bem mais graves, sendo encaminhadas 

para Unidade Terapia Intensiva, por conta do risco da resposta inflamatória sistêmica e 

falência de órgãos (VIGANI; CULLER, 2017). 

Queimaduras afetam mais de 300 milhões de pacientes ao ano no mundo (AUGER; 

SAMADI; JESCHKE, 2017). A Organização Mundial da Saúde estima que 11 milhões de 

pessoas são queimadas e requerem atenção médica especializada anualmente, com o número 

alarmante de 180.000 mortes no mundo. O custo no tratamento de queimaduras é alto devido 

a internações, cirurgias e longo acompanhamento no caso de lesões mais graves (JOHNSON, 

2018). Estima-se que os Estados Unidos da América gastem em torno de U$ 95.000 por 

paciente que necessite de enxertos para os cuidados com queimaduras extensas de terceiro 

grau (HAMBLIN, 2018). 

Cerca de um milhão de queimaduras ocorrem ao ano no Brasil, correspondendo a 38% 

dos principais agravos atendidos no Sistema Único de Saúde. Somente cem mil tendem a 

procurar atendimento hospitalar, chegando a óbito 2500 pessoas em decorrência direta ou 

indireta de suas lesões. Em jovens de 0 a 19 anos, a taxa de mortalidade é de 57% em 

consequência de infecção, que prolonga o tempo de internação e aumenta os riscos de 

complicações (ANDRADE; LIMA; ALBUQUERQUE, 2010).  

Os gastos divulgados pelo Ministério da Saúde com internações giram em torno de R$ 

1 milhão/mês (FREITAS et al., 2015). O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro relatou em 

2008 um gasto de R$ 130,18 ao dia com o tratamento de lesões por queimadura em um 

período médio de 3,8 dias de permanência, totalizando R$ 497,06 por internação por pessoa. 

Quando esses valores são multiplicados pelo número de pacientes atendidos neste mesmo ano 

o valor total ultrapassa R$ 39 milhões. É imprescindível o preparo dos profissionais 

envolvidos nesse atendimento bem como a escolha dos materiais e equipamentos utilizados 

(FERREIRA; PAULA, 2013). 

Há uma tendência mundial na redução na incidência e taxa de mortalidade de 

queimaduras, no entanto 90% das lesões e 95% das mortes transcorrem em países com baixa 

renda (PBR) e pouca infraestrutura para a redução dessas elevadas taxas. O índice de 

acidentes na infância nestes países supera onze vezes os níveis em países de elevada renda, e 
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ainda assim afetam mais indivíduos de minorias raciais e étnicas, caracterizado pelo baixo 

poder socioeconômico (HAMBLIN, 2018). Países em desenvolvimento com alta incidência 

de queimaduras não apresentam dados suficientes para análise epidemiológica 

(DISSANAIKE; RAHIMI, 2009). 

O prognóstico e a gravidade de uma lesão dependem do tipo de agente, profundidade, 

extensão da superfície corporal queimada, localização, idade e doenças associadas. No Brasil, 

um alto percentual de lesões é causado por queimadura, atingindo principalmente 29% dos 

adultos entre 30 a 49 anos e 23,8% na faixa etária de 20 a 29 anos, causando afastamento do 

trabalho por conta do longo período de internação (média de 29 dias), principalmente em 

homens 62,5%. Além disso, as sequelas estéticas e funcionais provocadas por queimaduras 

afetam o bem-estar e qualidade de vida das pessoas acometidas(FERREIRA; PAULA, 2013; 

LEÃO et al., 2011). 

Acidentes domésticos produzem queimaduras em 51% dos pacientes, vitimando em 

sua maioria crianças (43%), cerca de 80% dos casos atendidos em uma unidade de 

atendimento a pacientes queimados em Minas Gerais, foram de acidentes ocorridos na 

cozinha, sugerindo um problema de característica sociocultural (LEÃO et al., 2011). De 

acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2014), queimaduras são a quarta causa de 

mortes em crianças. Os traumas térmicos provocados por líquidos aquecidos são a maioria 

dos casos, atingindo 37,1% em crianças de 0 a 5 anos, sendo maior ainda a prevalência em 

menores de 2 anos (CRUZ; CORDOVIL; BATISTA, 2012). 

O processo de reparo de queimadura pode ser diferente da evolução normal de outras 

feridas, mas as fases da cicatrização são as mesmas e dependem de diversos tipos celulares e 

mediadores que interagem de forma complexa e simultânea(HORST et al., 2018; ROWAN et 

al.,2015). A progressão da queimadura está diretamente relacionada a sequelas, infecção, 

edema, comprometimento na perfusão sanguínea que expandem os danos inicialmente 

causados (KECK et al., 2009). 

 

1.2.1 Cicatrização de queimaduras 

A queimadura pode ser dividida em três lesões concêntricas, descritas em 1953 por 

Jackson (Figura 3), sendo a zona de coagulação ou necrose localizada no centro da lesão, 

esta teve maior contato com o agente lesivo e tem perda tecidual irreversível e baixo potencial 

de regeneração celular devido a desnaturação, degradação e coagulação de proteínas e 

trombose vascular; sendo circundada pela zona de estase, onde ocorre o edema, 
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comprometimento do fluxo sanguíneo e até isquemia, esta região é terapeuticamente crítica na 

resolução ou na progressão da lesão dependendo da sua profundidade e extensão pois pode 

sofrer necrose; e ao redor desta se encontra a zona de hiperemia, onde ocorre a resposta 

inflamatória, aumento no fluxo sanguíneo e a recuperação tende a ser completa a menos que 

haja hipotensão prolongada, infecção e sepse (JOHNSON, 2018; KOWALSKE, 2011; 

SHUPP et al., 2010).  

 

Figura 3 – Zonas de lesão térmica 

 

Fonte: Ilustração desenvolvida pelo design gráfico Abel Alencar. 

 

A cicatrização pode ser dividida em três etapas: a fase inflamatória, que tem como 

finalidade a prevenção da invasão de patógenos, degradação do tecido desvitalizado e 

ativação de sinais fundamentais para o reparo da área. Naturalmente seguida pela fase 

proliferativa, onde ocorre a proliferação e migração de fibroblastos e queratinócitos que 

juntos irão restaurar o tecido através da síntese de uma nova matriz extracelular vascularizada, 

que será substituída na fase de remodelamento, para que haja o amadurecimento das fibras 

recém-sintetizadas e restabelecimento da integridade estrutural do tecido(MARKESON et al., 

2015; ROWAN et al., 2015).  

Após alguma lesão na pele, as plaquetas circulantes são ativadas e liberam mediadores 

como fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de crescimento 

transformador beta (TGF-β). Simultaneamente, a cascata da coagulação é ativada pelo fator 
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tecidual produzindo um coágulo de fibrina, uma matriz provisória, que permite a locomoção 

de células que irão reparar a lesão(MARKESON et al., 2015).  

O PDGF liberado por plaquetas atrai neutrófilos, macrófagos e fibroblastos para a 

lesão, estimula a síntese da matriz extracelular para compor o novo tecido de granulação. 

Fatores de crescimento são polipeptídeos liberados no leito da ferida principalmente para 

promover quimioatração de certos tipos celulares e estimular a sua proliferação 

(BIELEFELD; AMINI-NIK; ALMAN, 2013; SORG et al., 2017). Os neutrófilos em resposta 

a quimiocinas alcançam a lesão atravessando os capilares sanguíneos e degradam patógenos, 

através da sua atividade granulocítica apoptótica mediada por enzimas tóxicas e metabólitos 

de oxigênio, dentro dos seus fagolisossomas. Na ausência de infecção, os neutrófilos 

permanecem por 2 a 5 dias, exercendo suas funções de desbridamento do tecido e 

amplificando a resposta inflamatória liberando citocinas como fator de necrose tumoral (TNF-

α), IL-1β e IL-6. Células-tronco mesenquimais regulam negativamente a quimiotaxia de 

neutrófilos pela liberação de IL-10 no local (FRIERI; KUMAR; BOUTIN, 2016; LANDÉN; 

LI; STAHLE, 2016).  

Quando células residentes da pele (macrófagos, queratinócitos, mastócitos e células 

dendríticas) são expostas a uma lesão, os padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs), como polissacarídeos e polinucleotídeos bacterianos, e os padrões moleculares 

associados a danos (DAMPs) são reconhecidos por receptores de reconhecimento padrões, 

como os Toll-like receptors (TLR), que são constitutivamente expressos nas células e a sua 

estimulação induz a ativação de vias de sinalização, como fator nuclear NFκB e vias de 

quinases ativadas por mitógenos (MAPK), que levam à expressão de diversos genes, 

citocinas, quimiocinas que irão iniciar e perpetuar a resposta inflamatória (CHEN et al., 2015; 

LANDÉN, LI, STAHLE, 2016).  

A resposta aguda inflamatória de neutrófilos e macrófagos quando prolongada pode: 

agravar a destruição do colágeno e a apoptose de queratinócitos, decorrente do aumento 

persistente de citocinas pró-inflamatórias; aumentar a produção de espécies reativas de 

oxigênio, que causam danos à membrana plasmática; e comprometimento vascular pela 

aderência de neutrófilos ao endotélio venular (SHUPP et al., 2010).  

Em torno de 3 dias após a lesão, os monócitos são recrutados e se diferenciam em 

macrófagos, este tipo celular simboliza a transição da inflamação para a fase proliferativa 

(SORG et al., 2017).Os macrófagos exercem importantes funções na defesa contra patógenos, 

na regulação imunológica e na cicatrização de feridas. Estas células são inicialmente ativadas 

pelos DAMPs, em situações de estresse após lesão ou morte celular, além de TNF e IFN-γ, 
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resultando na sua diferenciação do perfil M0 para o perfil de macrófago M1. Estes 

macrófagos M1 fagocitam patógenos e produzem mediadores pró-inflamatórios (TNF-α, IL-

1β, IL-6), quimiocinas (CCL5, CXCL-1, CXCL-10) e expressão da enzima iNOS (óxido 

nítrico sintase induzida)(MOSSER, EDWARDS, 2008). Em seguida, os macrófagos M1 são 

convertidos ao fenótipo M2, um tipo envolvido no reparo e limpeza tecidual através da 

fagocitose de neutrófilos e restos celulares, além da atenuação da inflamação com a liberação 

de mediadores anti-inflamatórios (IL-10) e fatores de crescimento como PDGF, TGF-β1, fator 

de crescimento vascular endotelial (VEGF), fator de crescimento epidérmico (EGF) com 

estímulo da proliferação de fibroblastos e angiogênese (CHEN et al., 2015; HESKETHet al., 

2017; SORG et al., 2017). 

Espécies reativas de oxigênio (EROS) são produzidas em excesso após a queimadura 

causando prejuízos ao tecido relacionados à necrose (FRIERI; KUMAR; BOUTIN, 2016; 

ROWAN et al., 2015). Em condições fisiológicas, as EROs são subprodutos da fosforilação 

oxidativa mitocondrial, da oxidação de purinas pela xantina oxidase, do sistema oxidase 

dependente de NADPH pela ativação de neutrófilos e via do ácido araquidônico. A 

propriedade catalítica da xantina oxidase faz com que a atividade da histamina aumente 

gradativamente a permeabilidade vascular, além dos seus subprodutos oxidantes (peróxido de 

hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH-), ânion superóxido (O2
-)) danificarem as estruturas 

dérmicas (KECK et al., 2009). O H2O2 é capaz de se difundir pela membrana plasmática e 

alcançar o lisossoma, reagindo com o ferro e produzindo o radical O2, que é mais potente, 

causando danos na membrana lisossomal e extravasamento do seu conteúdo, culminando em 

apoptose celular. No entanto, existe um equilíbrio entre EROs e sistemas antioxidantes das 

células tais como catalase, superóxido dismutase (SOD), glutationa e peroxidase. Na 

queimadura este equilíbrio pode ser afetado e a progressão lesiva do estresse oxidativo pode 

ocorrer na zona de estase, incluindo a peroxidação lipídica de membranas, ruptura proteica e 

de ácidos nucleicos, ocasionando morte celular(GALICKA et al., 2014; SHUPP et al., 2010). 

Existem alterações na cicatrização de queimaduras de espessura total (terceiro grau) 

em comparação ao processo normal, pois os vasos sanguíneos são lesionados e comprometem 

a formação de coágulos de fibrina. Além da produção de uma escara que impede a formação 

do tecido de granulação, uma matriz provisória rica em granulócitos, macrófagos, fibroblastos 

e microcapilares que nutre o tecido durante o reparo. Neste caso, ascélulas presentes nas 

margens da lesão e no tecido subcutâneo podem ser envolvidas no reparo. As células 

provenientes do tecido adiposo podem proporcionar um reparo ineficiente e até mesmo 

contribuir na formação de cicatrizes hipertróficas (MONSUUR et al., 2017). 
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A ruptura das ligações cruzadas das fibras colágenas em queimaduras desequilibra os 

gradientes de pressão osmótica e hidrostática provocando edema e acúmulo de líquido na 

lesão, formando as bolhas que podem ser visualizadas em queimaduras de segundo 

grau(KECK et al., 2009). Este inchaço local pode interferir na resolução da lesão, 

considerando o comprometimento vascular que resulta na difícil remoção de detritos e 

resíduos celulares, inibição da migração de células inflamatórias, dificultando a defesa contra 

infecções e a própria transferência de nutrientes para o leito da lesão (KENWORTHY et al., 

2018). A resposta inflamatória é necessária para o recrutamento de leucócitos e liberação de 

mediadores inflamatórios que iniciem a fase proliferativa, no entanto,a inflamação prolongada 

pode prejudicar a cicatrização de feridas e aumentar os sinais flogísticos, além dos riscos de 

cicatrizes hipertróficas(ROWAN et al., 2015).  

A matriz provisória formada pelo coágulo de fibrina é substituída então pelo tecido de 

granulação, composto de fibroblastos, granulócitos, macrófagos, novos vasos sanguíneos e 

feixes de colágeno recém-sintetizados (GUO; DIPIETRO, 2010; LANDÉN; LI; STAHLE, 

2016). Os fibroblastos dérmicos próximos a lesão desenvolvem fibras de tensão, em resposta 

a fatores de crescimento como o PDGF, sendo transformados em protomiofibroblastos. A 

própria tensão mecânica gerada no tecido de granulação e o TGF-β estimulam a conversão 

desta célula em miofibroblastos, que passam a expressar a actina-alfa de músculo liso 

(αSMA) que permitem maior contratilidade (SORG et al., 2017). O TGF-β promove a 

migração e divisão celular de fibroblastos e estimula a produção de colágeno e da matriz 

extracelular (MEC), angiogênese, reepitelização e contração da lesão, sendo liberada por 

plaquetas, macrófagos, fibroblastos e queratinócitos no processo de cicatrização de lesões. Em 

contrapartida, existe uma correlação entre altos níveis de TGF- β e a hiperproliferação de 

fibroblastos no desenvolvimento de cicatrizes hipertróficas. A propósito, um estudo com uso 

de antagonista de TGF-β em queimaduras parciais de porcos apresentou melhor reepitelização 

e redução da cicatriz(BIELEFELD; AMINI-NIK; ALMAN, 2013; LADAK; TREDGET, 

2009; SORG et al., 2017).  

A nova MEC sintetizada durante um processo cicatricial funciona como uma malha 

que fornece estrutura para a orientação de células e componentes, além de servir dealicerce 

para a migração, proliferação, diferenciação, adesão, apoptose celular e também como um 

reservatório de fatores de crescimento (fibroblastos (FGF), VEGF e EGF), que regulam 

também a sua biodisponibilidade de acordo com a necessidade. A MEC apresenta proteínas 

estruturais que fornecem flexibilidade como colágeno, laminina, elastina e fibronectina; 

proteoglicanos e hialuronato que estabilizam os fatores de crescimento; e glicoproteínas como 



32 

as integrinas que sinalizam as células e promovem a adesão entre elas.  Enzimas proteolíticas 

ali presentes promovem a disponibilização de fatores de crescimento através da degradação da 

MEC que permite a modulação da cicatrização de feridas (XUE; JACKSON, 2013). Os 

nutrientes são fornecidos ao tecido de granulação a partir da formação de novos vasos 

sanguíneos, a angiogênese, estimulada pelo VEGF, PDGF e FGF, que ativam as células 

endoteliais existentes (LANDÉN; LI; STAHLE, 2016).  O tecido necrótico formado na lesão 

por queimadura pode inibir a cicatrização da lesão em decorrência da redução da perfusão 

sanguínea, ampliando os danos após a lesão(RITTIÉ, 2016). 

A atividade dos fibroblastos em conjunto com a dos queratinócitos é responsável pela 

reparação tecidual (TAKEO; LEE; ITO, 2015). Em poucas horas, os queratinócitos presentes 

nas bordas da lesão começam a migrar e proliferar à medida que a inflamação é amenizada, 

afim de que a superfície da lesão seja reepitelizada. Assim que encontram a MEC se fixam 

para iniciar uma nova membrana basal, enquanto outra camada de queratinócitos migra sobre 

essas células para ocupar o lugar disponível até que o contato direto entre as células 

provenientes das duas bordas da lesão sejamrealizado (Figura 4)(GANTWERKER; HOM, 

2012). A adesão entre os queratinócitos ao redor da ferida tende a relaxar para permitir a sua 

migração, o contato célula-célula pelos desmossomos é rompido enquanto o contato célula-

substrato basal é mantido pelos hemidesmossomas. A partir da primeira camada de 

queratinócitos basais que reveste a área, as células começam a proliferar para recuperar a 

camada epidérmica e a função de barreira, sendo regulados por EGF e pelo fator de 

crescimento de queratinócitos (KGF)(PASTAR et al., 2014).  

 

Figura 4– Reepitelização através da proliferação e migração de queratinócitos basais 

 

Fonte: Adaptado de Ganterker, Hom, 2011. 

 

As células-tronco presentes nos folículos pilosos próximos a lesão são fundamentais 

no reforço desta etapa, quando enfim as células das bordas da lesão se encontram, novas 
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estruturas de adesão se formam entre elas, com a liberação de proteínas que irão recompor a 

barreira impermeável da pele (LANDÉN; LI; STAHLE, 2016). Essas células-tronco são 

críticas pelo seu grande potencial de proliferação e auto-renovação, e quando são destruídas 

por queimaduras ou dermoabrasões em camadas mais profundas da pele,atingindo glândulas 

sebáceas e folículos pilosos, podem dificultar a cicatrização e gerar cicatrizes 

(GANTWERKER; HOM, 2012). 

A migração de queratinócitos da áreaperiférica para a lesionada em uma queimadura 

ocorre abaixo da derme necrótica, diferentemente de feridas agudas que se encaminham entre 

a crosta e a derme. Aatividade lítica aumentada da colagenase em queratinócitos, nas 

primeiras 24h,utiliza a matriz de colágeno como substratopara estas células migrarem e 

exercerem seu papel na reepitelização (RITTIÉ, 2016). 

Os queratinócitos rompem o contato com a membrana basal mediado pelos 

hemidesmossomas, permitindo a migração que irá recompor a barreira epidérmica 

(PATRUNO et al., 2010). A modulação de junções intercelularescomo a e-caderina participa 

da diferenciação celular tecidual, como a invaginação, polarização planar e extrusão de 

monocamadas epiteliais (BRAGA, 2016). Uma pele saudável necessita de renovação contínua 

celular da epiderme, cerca de 6 a 8 semanas, além de que a rotatividade de células 

epidérmicas é essencial para uma rápida cicatrização de feridas, na qual os queratinócitos são 

estimulados a proliferar-se pela regulação de fatores de crescimento e contato intercelular 

(CHOI et al., 2017). 

Após a etapa proliferativa, a fase de remodelamento tecidual se inicia com 

característica conversão do colágeno provisório do tipo III em colágeno do tipo I, que 

apresenta maior resistência à tração. As células senis sofrem apoptose e o número de vasos é 

reduzido significativamente quando a cicatrização é finalizada, no entanto, se os 

miofibroblastos, responsáveis por este remodelamento, persistirem no tecido de granulação 

cicatrizes hipertróficas podem serformadas(DARBY et al., 2015; ROWAN et al., 2015; 

WATT; PLEAT, 2018). 

As cicatrizes formadas após o reparo de feridas apresentam diferenças em relação ao 

tecido que não foi lesionado, como ausência de anexos epidérmicos (folículos pilosos e 

glândulas sebáceas) e deposição diferenciada de colágeno, com fibras densamente 

compactadas distintas do padrão reticular da derme sadia. O aspecto inicial avermelhado da 

cicatriz se dá pela densa rede de capilares sendo, após meses e anos dependendo do tamanho e 

profundidade da lesão, remodelada até os capilares serem retraídos. Após todo esse processo a 
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cicatriz tende a ficar com pouca pigmentação e adquire mais força tensil com o passar do 

tempo (SORG et al., 2017). 

A neovascularização inicialmente ocorre de forma desordenada e promove a geração 

de muitos capilares, inclusive vasos não funcionais que sofrem apoptose com a maturação do 

processo de remodelamento tecidual. A interrupção nesta etapa pode causar atrasos na 

cicatrização e produzir úlceras crônicas, no entanto, uma grande quantidade de capilares 

remanescentes pode também estar relacionada com a produção de cicatrizes hipertróficas. 

Afinal de contas, uma perfusão nutritiva adequada promove uma cicatrização eficaz(SORG et 

al., 2017). 

Quando alguma desregulação na inflamação, proliferação ou remodelamento acontece 

após ferimentos graves como queimaduras, a cicatrização pode se tornar excessiva e resultar 

em queloides, cicatrizes hipertróficas e contraturas, que são considerados distúrbios cutâneos 

fibroproliferativos, pela atividade exacerbada de fibroblastos e acúmulo de MEC, com 

diferentes graus de inflamação, e envolvem também predisposição genética. A cicatriz 

hipertrófica pode regredir com o tempo e se limita à área da lesão, consiste na intensa 

deposição de colágeno do tipo III, enquanto o queloide corresponde a uma formação 

cicatricial acentuada que atinge além das bordas da lesão e não regride com o tempo, 

apresenta colágeno do tipo I desorganizadamente depositado e maior proporção de elastina 

que uma cicatriz normal(BIELEFELD; AMINI-NIK; ALMAN, 2013; WANG et al., 2018). Já 

a contratura de uma ferida se refere ao encurtamento do tecido ou distorção que causa 

diminuição da articulação, mobilidade e função na área atingida, enquanto a taxa de contração 

da ferida descreve o encurtamento do comprimento da cicatriz em relação ao tamanho original 

da lesão (SORG et al., 2017). 

 

1.3 Tratamentos para queimaduras 

O tratamento das queimaduras objetiva a reepitelização rápida e prevenção de 

infecções, através da aplicação de antibióticos tópicos e de curativos biológicos e não 

biológicos, o controle da dor e garantia de um ambiente úmido e protegido àlesão(ROSSI et 

al., 2010; SALIBIAN et al., 2015). É importante a escolha de um bom curativo que seja de 

fácil aplicação e remoção, acessível economicamente e confortável ao uso pelo indivíduo 

(DALMEDICO et al., 2016).  

As queimaduras de espessura parcial naturalmente se curam por conta de células-

tronco localizadas em glândulas sebáceas, sudoríparas e folículos pilosos que dão suporte 
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àepiderme atingida. Um maior tempo de reparo ocorre nas lesões mais profundas e 

apresentam maior índice de formação de cicatrizes hipertróficas, inclusive intervenções 

cirúrgicas são necessárias para o debridamento do local com remoção de tecido morto e 

aplicação de enxertos  (DAUGHERTY; PRIBAZ; NEUMEISTER, 2017).  

A primeira linha de tratamento para queimaduras é a aplicação tópica de antibióticos, 

individualmente ou associados, pois apesar de não acelerarem a cicatrização impedem a 

penetração e dispersão de bactérias no leito da lesão. São vantajosos por serem acessíveis, de 

fácil aplicação e baixo custo, como a bacitracina, nistatina e mupirocina em comparação a 

outras estratégias mais onerosas (KOWALSKE, 2011; SINGER; BOYCE, 2017). Outros 

produtos com ação antimicrobiana são acetato de mafenida e os associados de sulfato de 

neomicina com bacitracina, acetato de clostebol e neomicina e a própria sulfadiazina de prata 

1% (ROSSI te al., 2010).  

Em 1940 a aplicação de agentes antimicrobianos em queimaduras teve início com o 

agente sulfatiazol, sendo substituído a partir de 1968 pela sulfadiazina de prata, que possui 

atividade anti-inflamatória em conjunto com atividade antibacteriana, com amplo espectro 

contra bactérias gram-positivas (Staphylococus aureus) e gram-negativas (Escherichia coli, 

Enterobacter, Klebsiella sp e Pseudomonas aeruginosa) além de efeito antifúngico (Candida 

albicans) (VITSE et al., 2018; WANG et al., 2018). Para a profilaxia de infecções e 

tratamento de queimaduras a sulfadiazina de prata 1% foi a primeira substância, e única até 

2011, a ser incluída na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que faz 

parte da Política Nacional de Medicamentos como componente básico para a saúde 

(FERREIRA, PAULA, 2013). O íon prata impede a replicação do DNA microbiano e 

promove o enfraquecimento da membrana e parede celular, provocando um desequilíbrio 

osmótico (MOSER; PEREIMA; PREIMA, 2013). 

A maioria dos especialistas utiliza sulfadiazina de prata 1% para queimaduras, em 

creme ou suspensão. Seu uso se deve ao baixo custo de produção deste ativo, fácil acesso à 

população de limitado poder aquisitivo e simples aplicação, mesmo com atraso relatado por 

estudos de até um a dois dias de cicatrização em comparação aos demais agentes 

(KOWALSKE, 2011). As desvantagens do seu uso são atribuídas à baixa penetração no 

tecido lesado, resistência bacteriana, citotoxicidade para os queratinócitos e fibroblastos, 

reepitelização ineficiente, hipersensibilidade e produção de cicatrizes negras(SAEIDINIA et 

al., 2017; WATTANAPLOY et al., 2017).  

Outras linhas de tratamento merecem destaque como os curativos com hidrogéis, que 

demonstram eficácia no alívio da dor e cicatrização mais rápida pela promoção de um 
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ambiente úmido a lesão. Já os curativos substitutos de pele, petrolato e espuma de silicone são 

importantes com alternativas para a lesão, porém, uma análise deve ser feita para se adequar 

as melhores terapias e acesso ao tipo de curativo ideal para o paciente (TAVARES; SILVA, 

2015). As coberturas com alginato de cálcio e sódio são úteis na promoção do debridamento 

autolítico e absorção do exsudato, que costuma ser excessivo na fase inicial da cicatrização, 

ainda assim mantendo o ambiente úmido necessário para que a reepitelização ocorra. Sua 

remoção não causa traumas à lesão e não necessita de troca diária (ROSSI et al., 2010).  

Um curativo de hidrogel a base de quitosana, mel e gelatina foi desenvolvido por 

pesquisadores e apresentou eficácia antibacteriana contra S. aureus e E. coli e promoveu a 

cicatrização de queimaduras (WANG et al., 2012). O ácido hialurônico, um composto que 

promove retenção da umidade na pele, associado à sulfadiazina de prata, denota potencial 

para o tratamento de queimaduras de espessura parcial ou profundas, por conta da sua 

biocompatibilidade, biodegradabilidade e por ser não imunogênico. No entanto, ainda é 

insuficiente o número de evidências de seu uso na prática clínica  (DALMEDICO et al., 

2016).  

A Associação Americana de Queimaduras em 2012 reforçou prioridades na pesquisa 

sobre a cicatrização de feridas oriundas de queimadura, tais como melhor compreensão da 

fisiopatologia e da conversão de feridas, descoberta de métodos para prevenir ou reduzir a 

progressão dos danos lesivos ao tecido, desenvolvimento de substitutos avançados da pele, 

métodos para acelerar o fechamento da ferida e promover também um menor colapso após o 

fechamento da ferida (SINGER; BOYCE, 2017). 

Existem diversos tipos de substitutos de epiderme, de derme e compostos equivalentes 

de pele que funcionam como Scaffolds (base de sustentação) para o tratamento de 

queimaduras graves, profundas e de difícil cicatrização. Além de fatores de crescimento 

recombinantes, particularmente FGF, EGF e GM-CSF que são indicados para muitos 

pacientes, no entanto são de alto custo e muitas vezes inviáveis principalmente para o sistema 

público(ELKINS-WILLIAMS; MARSTON; HULTMAN, 2017; HEIDARI et al., 2018; 

OJEH et al., 2015). Como tratamento adjuvante de queimaduras, um enxerto de gordura pode 

ser útil também, pois reduz o tempo de cura e reduz cicatrizes hipertróficas. Além disso, 

diminui a fibrose e a espessura da cicatriz, melhora a flexibilidade e recuperação de espaços 

articulares quando aplicado imediatamente em cima destas. No entanto, o método de coleta e 

a manipulação do lipoaspirado podem influenciar no resultado final (PICCOLO; PICCOLO; 

PICCOLO, 2015). 
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A aplicação de laser terapêutico no tratamento de queimaduras foi evidenciada por 

alguns estudos, a maioria relata uma maior vascularização, proliferação de células e 

organização de fibras colágenas, no entanto, há divergências sobre seu real efeito e qual o tipo 

de lesão que apresenta melhor resposta a esse tipo de tratamento, sendo necessária uma 

melhor padronização quanto à profundidade da lesão (ANDRADE; LIMA; 

ALBUQUERQUE, 2010). 

Um tratamento ouro que salva muitas vidas de pacientes com alto grau de queimadura 

é a enxertia homóloga, pois diminui as perdas proteicas e eletrolíticas, combate a invasão 

bacteriana, reduz a dor, promove neovascularização e formação de uma matriz dérmica que 

auxiliam na cicatrização. Dessa forma, impactos favoráveis são produzidos pela atenuação do 

período de internação e da taxa de mortalidade. No entanto, a oferta limitada de pele 

homóloga no Brasil ainda não supre a demanda nem das regiões que dispõem de um banco de 

pele, isso se comparadas com a realidade de países da Europa e os Estados Unidos da 

América (SCHIOZER, 2012). Contudo, desafios ainda maiores causam preocupação para 

pesquisadores em relação ao manejo clínico da infecção, dor e riscos de formação de cicatriz 

hipertrófica (WANG et al., 2018).  

Apesar dos recentes avanços no tratamento de queimaduras no aumento da expectativa 

de sobrevida após lesão térmica, outras melhorias são necessárias aos tratamentos, como a 

redução no tempo de internação, aumento na qualidade do tecido restaurado, na pigmentação, 

sensação, flexibilidade e função da cicatriz formada (HORST et al. 2018). 

 

1.3.1 Fitoterapia no tratamento de queimaduras 

A extração de plantas medicinais a partir de ecossistemas tropicais traz grandes 

benefícios à comunidade em todo mundo por conta de sua grande diversidade de espécies, e 

principalmente em locais onde a medicina convencional é inviável ou inacessível, sendo estes 

recursos valiosos na prevenção e cura de condições patológicas  (ALBUQUERQUE et al., 

2011). A Organização Mundial da Saúde estima que 80% da população mundial em 

desenvolvimento utilizem medicamentos de origem vegetal e 25% de substâncias ativas são 

derivados químicos de plantas (AZIZ et al., 2018; SANTOS et al., 2018).  

O uso de plantas medicinais no país ainda é rotineiro devido a suafácil obtenção e de 

seus produtos derivados, que são comercializados em feiras de grandes e pequenas cidades. 

Além disso, os altos custos dos medicamentos alopáticos e o difícil acesso a consultas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) favorecem o uso da fitoterapia como solução 
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terapêutica(MACEDO et al., 2018). O Brasil se destaca em relação ao número de espécies 

com potencial terapêutico, apresentando mais de 55.000 plantas nativas catalogadas, 

assumindo 20% de toda biodiversidade vegetal mundial, estando o Ceará com a 

representatividade de 116 espécies com fins medicinais, pertencentes a 103 gêneros e 58 

famílias(RIBEIRO et al., 2014; SANTOS et al., 2018).  

ARelação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) foi criada 

pelo Ministério da Saúde, em 2009, a fim de disponibilizar alternativas terapêuticas para a 

população, plantas cujos efeitos já foram comprovados cientificamente. Conta com 71 

espécies de biomas diversos registradas, por exemplo: Aloe vera, Calendula officinalis, 

Crotoon spp, Copaifera spp, Curcuma longa, Eucalyptus globulus, Justicia pectoralis,Lippia 

sidoides, Mikania spp, Passiflora spp, Salix alba, Uncaria tomentosa e Zingiber officinale. O 

Sistema Único em Saúde (SUS) dispõe de 47 plantas medicinais prescritas que foram 

aprovadas pela ANVISA através de estudos etnofarmacológicos, já são disponibilizadas a 

população em forma de fitomedicamentos (MARMITT et al., 2018).  

Tratamentos dermatológicos classificados como fitoterápicos, a base de babosa (creme 

e gel) e unha-de-gato (gel), foram incluídos na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais(RENAME) a partir de 2011 para o tratamento de feridas e queimaduras (BRASIL, 

2017). Medicamentos fitoterápicos são produtos derivados exclusivos de matérias-primas 

ativas vegetais com eficácia e riscos fundamentados por estudo sobre seu uso. Nas últimas 

décadas, o Brasil tem avançado na publicação (2006) de uma Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa garantir o acesso seguro e uso racional de 

plantas medicinais e fitoterápicos no país, estando assim em concordância com o incentivo 

mundial em promover ações voltadas à pesquisa e aplicação de produtos de origem 

vegetal(ANDRADE et al., 2017). 

Um estudo de revisão da literatura compilou alguns trabalhos com plantas 

pertencentes ao RENISUS com potencial na cicatrização de feridas e evidenciou que as folhas 

de Casearia sylvestris, o rizoma de Curcuma longa, as flores de Malva sylvestris e de Punica 

granatum demonstraram eficácia na contração, neovascularização e reepitelização de 

queimaduras induzidas em ratos (MARMITT et al., 2018). Há também um grande número de 

plantas com efeito anti-inflamatório evidenciados em estudos experimentais e clínicos, com 

foco na redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias, permeabilidade vascular e 

migração tecidual que intensificam o dano tecidual (GHASEMIAN; OWLIA; OWLIA, 2016). 

Tratamentos que apresentam potencial antioxidante são também de grande interesse para o 

processo de reparo de queimaduras (HEIDARI et al., 2018). 



39 

A grande biodiversidade da Caatinga chama atenção da comunidade científica pelo 

seu potencial medicinal e ainda necessita de maior validação de suas múltiplas aplicações na 

medicina popular (ALBUQUERQUE et al., 2007a; PEREIRA et al., 2016). Este bioma 

corresponde a quarta maior área coberta por uma única forma de vegetação, o equivalente a 

60% do território do Nordeste(CARTAXO; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2010). Muitas de 

suas espécies são reconhecidamente exploradas pela medicina popular e também pela 

elaboração de produtos terapêuticos como a Myracrodun urundeuva (Aroeira), Amburana 

cearenses (Cumaru-nordestino), Erythrina velutina (Mulungu), Anadenanthera colubrina 

(Angico) e Sideroxylon obtusifolium (quixaba)(ALBUQUERQUE et al., 2007b; 

NASCIMENTO et al., 2005; RIBEIRO et al., 2014).  

 

1.4 Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae) 

A família Sapotaceae contempla 53 gêneros e cerca de 1250 espécies distribuídas pelo 

mundo. São amplamente distribuídas nos trópicos e em regiões subtropicais, representando 

uma das mais abundantes plantas em florestas tropicais na América do Sul (México, 

Argentina, Costa Rica, Venezuela, Bolívia, Paraguai e Uruguai). No Brasil, existem 14 

gêneros e 200 espécies identificadas desta família(PAULINO et al., 2011; TERRA-

ARAUJOet al., 2015; SILVA; SIMEONI; SILVEIRA, 2009). São conhecidas pela 

diversidade de produtos derivados de seu metabolismo secundário: triterpenos, esteroides, 

taninos, polifenóis, alcaloides, carotenos, compostos cianogênicos, carboidratos e ácidos 

graxos (BELTRÃO et al., 2008). Algumas espécies se destacam no meio científico pela 

evidência de efeitos terapêuticos como a atividade antioxidante, antimicrobiana e analgésica 

das folhas de Manilkara zapota(LEU et al., 2012; MONIKA et al., 2016; SENGUPTA et al., 

2012); atividade anti-inflamatória, antinociceptiva e anti-pirética de frutos de Monotheca 

buxifolia(ULLAH et al., 2016); atividade antimicrobiana das folhas de Vitellaria 

paradoxa(FODOUOP et al., 2017); atividade antifúngica das folhas de Pouteria ramiflora e 

P. torta (CORREIA et al., 2016) e também espécies brasileiras como Bumelia sartorumMart., 

sinônimo científico da Sideroxylon obtusifolium, que se destaca pela atividade antibacteriana 

e antioxidante de seu caule (RUELA et al., 2011). Outros sinônimos da S. obtusifolium são 

Bumelia obtusifoliaRoem. & Schult.,B. rotundifolia,B. rhamnoides, B. fragans, B. buxifolia, 

B. excelsa, B. dunatii, B. cruegerii, B. nicaraguenses,B. conglobata,B. mayana, Lyciodes 

buxifoliaRoem. & Schult., L. dunantii, L. obtusifolium, L. sartorum(LORENZI, 2002). 
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Poucas espécies do gênero Sideroxylon são estudadas do ponto de vista fitoquímico, 

no entanto, saponinas triterpenoidais já foram identificadas em S. cubense e S. foetidissium, e 

flavonoides em S. inerme e S. foetidissium(OLIVEIRA et al., 2012). Outros constituintes 

como epigalocatequina e procianidina B, foram isolados do extrato metanólico do caule de 

Sideroxylon inerme e demonstraram efeito inibitório sobre a tirosina quinase, mecanismo 

chave para o uso no clareamento de pele (MOMTAZ et al., 2008). Além disso, outros três 

novos triterpenos e um carotenoide foram identificados no extrato metanólico do caule de S. 

inerme, validando sua alta atividade antioxidante e reforçando a sua indicação para o 

tratamento de queimaduras, feridas, dores de dente e outras afecções(SHELEMBE; 

MOODLEY; JONNALAGADDA, 2016).  

Sideroxylon obtusifolium é uma árvore nativa do nordeste semi-árido brasileiro, 

característica do bioma da Caatinga e do Cerrado, e se estende até o Rio Grande do Sul, 

presente no também no Pantanal do Mato Grosso e Vale do São Francisco  (SAMPAIO et al., 

2017; SILVA et al., 2013).  Árvore caducifólia que alcança até 18 metros de altura, com a 

casca do caule rugosa e fissurada com 30 a 60 cm de diâmetro (Figura 5). Apresenta uma 

copa densa e baixa de folhas assimétricas de 2 a 5 cm de comprimento, com flores pequenas 

amarelo-esbranquiçada e perfumadas. Os frutos são pequenos do tipo liso, de polpa doce e 

variando a sua cor de roxo-brilhante a preto quando maduros, geralmente a partir de março 

quando o período chuvoso inicia no Nordeste (PEDROSA et al., 2012).  

 

Figura 5 – Sideroxylon obtusifolium(Roem. & Schult.) T.D. Penn (árvore e folhas) 

 

Fonte: Acervo pessoal colaborador Pedro Everson Alexandre de Aquino. 
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É conhecida popularmente por quixaba, quixabeira e rompegibão no Nordeste (SILVA 

et al, 2012), no Rio Grande do Sul por coronilha e sombra-de-touro, coca na Bahia, 

sapotiquiaba no Rio de Janeiro, no Pantanal por laranjinha e em outros lugares do Brasil por 

sacutiaba, maçaranduba-da-praia e miri (PAULINO et al., 2011). A quixaba está entre as 

espécies da Caatinga em ameaça de extinção devido às técnicas agressivas de extração de 

cascas (ALBUQUERQUE et al., 2007a; MELO; AMORIM; ALBUQUERQUE, 2009).  

Um levantamento sobre uso terapêutico da casca (98,5%) de S. obtusifolium em uma 

comunidade no interior de Pernambuco revelou que esta apresentou 28 diversos usos 

terapêuticos, com a maior indicação relacionada à cicatrização de injúrias, hematomas, 

pancadas, sendo citada 101 vezes. A segunda maior citação (46 vezes) foi a respeito do seu 

efeito contra dores corporais e dores em geral, processos inflamatórios internos e inflamação 

no geral, além da sua atividade antibiótica (ALBUQUERQUE et al., 2011). 

As partes secas da planta, casca, caule e folhas, são vendidas em mercados locais em 

diversas cidades no interior do Nordeste (OLIVEIRA et al., 2012). A sua entrecasca é bem 

indicada na medicina popular para condições inflamatórias ovarianas, úlcera, acne, 

cicatrização, náusea, pancadas, gastrite, problemas renais, cardíacos, diabetes e dores em 

geral. A infusão das folhas é mais utilizada como anti-inflamatória em geral (ALMEIDA et 

al., 2005; ALBUQUERQUE et al., 2007a; BITU et al., 2015; LEITE et al., 2015; SAMPAIO 

et al., 2017). Todas as partes da planta foram relatadas em um estudo como sendo utilizadas 

após a decocção ou maceração em 1 litro de água até os sintomas desaparecerem (AGRA; 

FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007). 

 Um extrato etanólico da entrecasca da S. obtusifolium exibiu atividade antinociceptica 

e anti-inflamatória, após tratamento oral único em modelos inflamatórios experimentais em 

roedores (ARAUJO-NETO et al., 2010).  Diferentes extratos e isolamento de compostos da 

casca desta planta foram evidenciados na promoção de melhorias no tratamento do diabetes 

(MOHAMMED; KUMAR; RIZVI, 2015). Também foi detectada a presença de atividade 

antimicrobiana contra gram-positivas evidenciada em extrato etanólico da casca e suas 

frações, o que pode ser associado a presença de taninos e flavonoides (NETO et al., 2017); 

atividade modulatória do extrato hexânico da casca contra cepas bacterianas multirresistentes 

(LEANDRO et al., 2013) e atividade cicatrizante após aplicação de extrato etanólico tópico 

em ratos, com ênfase na inflamação e migração celular (LEITE et al., 2015).  

O risco de extinção da espécie S. obtusifolium, pelas técnicas extrativas da casca e 

entrecasca, desviou a atenção de estudos científicos com outras partes da planta como as 

folhas, que também são utilizadas na medicina popular. Uma fração hidroalcóolica das folhas 
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de S. obtusifolium demonstrou atividade contra biofilme de Candida albicans (PEREIRA et 

al., 2016).  Extratos hidroetanólicos e etanólicos da casca e da folha também exibiram 

atividade antifúngica contra C. albicans em outro estudo, apresentando potencial para o 

tratamento de doenças periodontais (SAMPAIO et al., 2017).  

Oliveira e colaboradores (2012a) buscaram caracterizar um perfil de metabólitos 

secundários a partir do extrato metanólico de folhas da quixaba, e foi obtida de forma inédita 

a identificação de quatorze moléculas presentes no gênero Sideroxylon, bem como o 

isolamento de uma saponina e dois novos flavonóides. Outro estudo também com extrato 

metanólico das folhas demonstrou atividade anti-infamatória tópica e antibacteriana, que foi 

justificado pela presença de fenóis, taninos pirrogálicos, flavonoides, catequinas e 

alcaloides(AQUINO et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2012). 

Aquino e colaboradores (2017) demonstraram pela primeira vez propriedades 

antinociceptivas e anti-inflamatória de um derivado do aminoácido L-prolina, o N-metil-

(2S,4R)-trans-4-hydroxi-l-prolina (NMP), presente na fração metanólica de folhas da S. 

obtusifolium (DFSO-M) (AQUINO et al., 2017). Este efeito foi observado pela redução da 

expressão de iNOS, COX-2, TNF-α e NF-κB em modelo de edema de pata induzido por 

carragenina. Um trabalho ainda não publicado do mesmo grupo de pesquisa, do qual 

participamos, também identificou que a fração DFSO-M apresentou efeito cicatrizante no 

tratamento tópico de lesões excisionais induzidas em camundongos através da modulação da 

resposta inflamatória, aumento da resposta antioxidante e da estimulação da produção de 

fibras colágenas (dados submetidos à publicação).  

Considerando a proporção majoritária de NMP em DFSO-M, um derivado da prolina 

que é precursor da produção de fibras colágenas, na fração metanólica das folhas da quixaba, 

justifica-se a aplicação deste produto em modelo de queimadura experimental assim como na 

investigação do seu efeitosobre os principais tipos celulares envolvidos na cicatrização. Com 

esse trabalho pretende-se validar mais uma indicação terapêutica para as folhas da quixaba já 

bem relatada pela medicina popular e pouco explorada no âmbito científico.  
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2. Justificativa 

Queimaduras correspondem a 38% dos principais agravos atendidos no Sistema Único 

de Saúde no Brasil, sendo os traumas térmicos os mais comuns (ANDRADE; LIMA; 

ALBUQUERQUE, 2010). O tratamento padrão para queimaduras disponível pelo SUS é o 

antimicrobiano Sulfadiazina de prata (RENAME), que apesar do fácil acesso pode causar 

resistência bacteriana, baixa penetração e atraso na cicatrização da lesão (SAEIDINIA et al., 

2017; WATTANAPLOY et al., 2017). Apesar dos recentes avanços em novas estratégias 

terapêuticas, como curativos biotecnológicos, hidrogéis e substitutos de pele, os custos do 

tratamento de queimaduras ainda são bastante elevados e inacessíveis à população brasileira. 

O uso de plantas medicinais no país é rotineiro em função dos altos custos dos 

medicamentos alopáticos e da fácil obtenção de plantas e produtos derivados, comercializados 

em feiras de grandes e pequenas cidades. A Sideroxylon obtusifolium é uma árvore nativa do 

nordeste semi-árido brasileiro, conhecida popularmente como quixaba, e apresenta indicações 

para condições inflamatórias diversas e cicatrização de injúrias. O consumoexcessivo da casca 

e entrecasca da quixaba pela comunidade eleva o seu risco de extinção, assim o uso de outras 

partes da planta é uma estratégia benéfica para a preservação desta planta de interesse 

científico e terapêutico. 

Levando em consideração o efeito anti-inflamatório da fração metanólica das folhas de 

quixabeira, anteriormente demonstrado em estudos de colaboradores (AQUINO et al, 2016; 

AQUINO et al, 2017). Aliado a presença majoritária de um composto derivado da prolina 

(NMP), um aminoácido precursor da produção de fibras colágenas,justifica-se a investigação 

da sua atividade sobre os principais tipos celulares envolvidos na cicatrização, bem comoseu 

efeito em modelo de queimadura experimental.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o efeito cicatrizante da fração metanólica das folhas de Sideroxylon 

obtusifolium (Roem.& Schult.) T.D. Penn (DFSO-M) em fibroblastos, macrófagos e 

queratinócitos in vitro e em modelo de queimadura superficial em camundongos. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar o efeito de DFSO-M sobre a viabilidade celular de macrófagos murinos 

(RAW 267.4), fibroblastos murinos (L929) e queratinócitos humanos (HaCaT); 

 Estimar a atividade antioxidante de DFSO-M pelo método do radical livre DPPH (1,1-

difenil-2-picrilhidrazila); 

 Explorar o efeito de DFSO-M sobre a viabilidade de fibroblastos após estresse celular 

induzido por peróxido de hidrogênio; 

 Determinar os níveis de nitrito (método de Griess) e TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, TGF-

β (ELISA) em macrófagos tratados com DFSO-M e estimulados com LPS; 

 Avaliar a viabilidade de queratinócitos tratados com o sobrenadante de fibroblastos 

tratados com DFSO-M; 

 Analisar o efeito de DFSO-M sobre a proliferação e migração celular de queratinócitos 

em modelo de cicatrização in vitro;  

 Mensurar a expressão de E-caderina por citometria de fluxo em queratinócitos tratados 

com DFSO-M; 

 Avaliar o efeito do tratamento tópico do creme contendo DFSO-M (CrDFSO-M) sobre 

a contração de queimaduras superficiais em camundongos; 

 Averiguar o efeito de CrDFSO-M sobre aspectos histológicos e a quantificação de 

colágeno durante o processo cicatricial de queimaduras; 

 Determinar os níveis de TNF-α, IL-1β, IL-10em queimaduras tratadas com CrDFSO-

M na fase inflamatória; 

 Determinar os níveis dos fatores de crescimento TGF-β e VEGF em queimaduras 

tratadas com CrDFSO-M na fase proliferativa. 
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4. Material e Métodos 

4.1 Material biológico 

As folhas de um espécime deSideroxilum obtusifolium(Roem.& Schult.) T.D. Penn 

foram coletadas em Mauriti, município do Ceará, em setembro de 2014. A planta no estágio 

de floração foi identificada pela botânica Dra. Maria Arlene Pessoa da Silva e armazenadas no 

herbário Caririense Dárdano de Andrade-Lima sob a exsicata Nº 10.648, na Universidade 

Regional do Cariri (URCA). 

4.2 Obtenção e caracterizaçãoda fração metanólica de folhas de S. 

obtusifolium(DFSO-M) 

4.2.1 Obtenção da fração metanólica DFSO-M 

As folhas secas à sombra foram previamente moídas eacondicionadas em sacos de 

algodão e fervidas por 15 min em água destilada (proporção de 100g de folhas para 500 mL 

de líquido), este processo foi realizado duas vezes. A solução aquosa resultante da decocção 

das folhas de S. obtusifolium foi liofilizada resultando em 34,86 g de um resíduo sólido 

castanho claro denominado de DFSO. 10 g de DFSO foramacondicionados em um cartucho 

de celulose para extração da marca Whatman® e posteriormente, extraído com metanol pelo 

método de Soxhlet. A solução de metanol foi rotaevaporada sob baixa pressão produzindo 

6,76 g de um pó amorfo acastanhado, designado deDFSO-M (AQUINO et al., 2017). Toda 

esta etapa foi realizada no Laboratório de Análise Fitoquímica de Plantas Medicinais, do 

Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará, sob 

supervisão do Prof Edilberto Rocha Silveira. 

4.2.2 Identificação de constituintes da fração DFSO-M por ressonância magnética 

nuclear de prótio e de carbono  

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Prótio (RMN 1H) e Ressonância 

Magnética Nuclear de Carbono-13-CPD (RMN 13C) foram obtidos em espectrômetro Bruker, 

modelos Avance DPX-300 (300 MHz), pertencentes ao Centro Nordestino de Aplicação e 

Uso da Ressonância Magnética Nuclear, da Universidade Federal do Ceará (CENAUREMN-

UFC) (AQUINO, 2017) (APÊNDICE A).  

 



46 

4.3 Preparo de DFSO-M para estudos in vitro 

10 mg de DFSO-M foi pesada e reconstituída em 10mL de água destilada (1 mg/mL). 

A solução foi completamente dissolvida e filtrada em 0,22 µm para eliminação de possíveis 

contaminantes biológicos, posterior diluição e uso nos protocolos de cultivo celular.  

Para os ensaios in vitro com frações extraídas de plantas geralmente são utilizadas até 

concentrações de 200 µg/mL, então foi utilizada a concentração máxima de 100 µg/mL, 

dentro do limite descrito na literatura, sendo demonstrado efeito concentração-dependente 

sobre as células (TEWTRAKUL et al., 2015).  

4.4 Protocolos experimentais in vitro 

O sistema de cultivo celular é imprescindível para se comprovar o efeito de 

substâncias, biomateriais e técnicas, devido à capacidade de observação sobre parâmetros de 

toxicidade e crescimento celular, sendo utilizadas diversas linhagens para investigação sobre a 

cicatrização de feridas: fibroblastos de linhagens murinas (L929, C3H-L, Balb/c 3T3), 

fibroblastos cultivados de pele humana, células epiteliais humanas (HeLa); queratinócitos 

humanos (HaCaT),  macrófagos e linfócitos T(WIEGAND; HIPLER, 2008).Com base nisso, 

este estudo objetivou investigar o efeito de DFSO-M, separadamente, em linhagens celulares 

importantes e essenciais durante o processo de cicatrização: macrófagos, fibroblastos e 

queratinócitos, com foco nos mediadores e comportamento celular na fase inflamatória e 

proliferativa, que correspondem às etapas cruciais para a contração da ferida e resolução do 

processo. 

4.4.1 Cultivo celular 

Os fibroblastos murinos da linhagem L929 (ATCC® clone 929) foram adquiridos do 

Banco de Células do Rio de Janeiro, e os queratinócitos humanos da linhagem HaCaT 

(CLS®) foram cedidos pela Profa. Dra. Raquel Carvalho Montenegro, do Laboratório de 

Farmacogenética (Departamento de Fisiologia e Farmacologia/UFC), presente no Núcleo de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM/UFC).  

As linhagens foram manipuladas em bancada de Fluxo laminar vertical (MiniV/PCR, 

Telstar®) no Laboratório de Farmacologia e Bioquímica (Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia/UFC/NPDM), e cultivadas em garrafas para cultivo celular estéreis (75 cm2, 

volume de 250 mL) em meio Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM, Gibco®) 
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suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB)(Gibco®) e 1% de antibiótico (100 UI/mL 

de penicilina e 100 μg/mL de estreptomicina -Gibco®) em incubadora a 37°C (Panasonic®, 

modelo MCO 19AICUVH), com atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2. O 

crescimento das linhagens foi acompanhado com auxílio de microscópio invertido de 

contraste de fase (LABOMED, modelo TCM 400). A manutenção das garrafas foi realizada 2 

- 3x por semana, sendo as células removidas com tripsina em EDTA 0,05% (Gibco®) quando 

atingida a confluência de 80 – 90 % de ocupação.  

O cultivo e os ensaios com macrófagos murinos (RAW 264.7) foram realizados no 

Laboratório de Bioprospecção de Biotecnologia Marinha (Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia/UFC/NPDM), sob supervisão do Prof. Dr. Diego Wilke. A execução do projeto 

de pesquisa foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança CTNBio Nº 

6112/2018), autorizando a manipulação de Organismo Geneticamente Modificado da classe 

de risco 2(OGM NB2). 

As células foram manipuladas de igual maneira que as outras linhagens, porém em 

câmara de fluxo laminar vertical com nível de biossegurança II (ESCO, modelo Airstream 

classe II-B2), e mantidas em estufa incubadora a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2 

(SANYO®, modelo MCO-19AIC).Todos os ensaios executados com células foram realizados 

em três experimentos independentes e no mínimo quadruplicata por ensaio para garantir a 

reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados. 

4.4.2 Testes de citotoxicidade celular 

A determinação da viabilidade das células mantidas na incubadora era realizada 

anteriormente à utilização das células em protocolos experimentais. Com auxílio de uma 

câmara de Neubauer espelhada uma alíquota era adicionada ao corante azul de tripan 0,4%, 

que permitia a visualização de células viáveis, não coradas, e células inviáveis, coradas em 

azul. Células com a viabilidade acima de 90% foram utilizadas nos protocolos. Para o ensaio 

de citotoxicidade, as células foram dispostas em placas de 96 poços e após 24h foram tratadas 

com DFSO-M (6,25 – 100 µg/mL). O grupo DMEM presente em todos os gráficos é o grupo 

controle utilizado para a determinação da viabilidade celular, enquanto o grupo veículo (0 

µg/mL) funciona como grupo controle para o tratamento das células.  

O teste de citotoxicidade em macrófagos murinos (RAW 264.7) foi realizado após 24h 

de incubação com DFSO-M, enquanto as linhagens de fibroblastos murinos (L929) e 
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queratinócitos humanos (HaCaT) foram acompanhadas por 24, 48 e 72h de incubação com 

DFSO-M, para explorar não só a viabilidade mas também a proliferação celular (Quadro 1). 

Quadro 1 – Informações sobre ensaios de citotoxicidade das linhagens celulares 

Linhagem celular Tipo histológico Densidade celular 

(cel/mL) 
Meio de 

cultivo 
Período de 

incubação com 
DFSO-M 

L929 Fibroblasto  

murino 
2 x 104 DMEM 2,5% 

SFB 
24, 48 e 72 h 

HaCaT Queratinócito 

humano 
2 x 104 DMEM 10% 

SFB 
24, 48 e 72 h 

RAW 264.7 Macrófago  
murino 

1,5 x 105 DMEM 10% 
SFB 

24h 

 

4.4.2.1 Método do MTT 

O princípio baseia-se na capacidade da mitocôndria de células viáveis de reduzirem 

pelo sistema enzimático succinato-tetrazol redutase, o sal de tetrazólio (MTT) de cor amarela, 

a um sal – formazan, que possui cor púrpura, configurando um método colorimétrico de ponto 

final. Assim, um aumento da redução do MTT indica uma maior atividade metabólica 

mitocondrial (MOSMANN, 1983). Após 24h do plaqueamento das linhagens, as células 

foram tratadas com DFSO-M (6,25 –100 µg/mL), sendo utilizados como controles negativos 

do ensaio o DMEM 2,5% (L929) e o DMEM 10% (HaCaT) e mantidas em incubadora a 37°C 

com 5% de CO2. As células foram tratadas com 20 μL de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazolil) -

2,5-difeniltetrazólio (MTT) (5 mg/mL) e incubada a 37 ° C durante 3h(SIREGAR, 2000). Em 

seguida, o meio contendo MTT foi removido, foiadicionado 150 μL de DMSO e a placa foi 

homogeneizada por 5 min. A absorbância foi determinada por um leitor de microplacas (Elisa 

Asys Expert Plus) a um comprimento de onda de 540 nm. Foram realizados três experimentos 

independentes para a obtenção do resultado final (n=8/grupo/experimento). As absorbâncias 

foram analisadas e utilizadas para a obtenção dos percentuais de viabilidade celular utilizando 

a média do grupo controle, DMEM 2,5% (para fibroblastos) ou 10% (para queratinócitos). Os 

resultados foram expressos como percentual de viabilidade celular de acordo com a média e 

erro padrão da média. 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) = (|𝐴𝑏𝑠|𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 100) ÷ (|𝐴𝑏𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎|𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝐷𝑀𝐸𝑀) 
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4.4.2.2 Método da Sulforodamina B 

O ensaio da sulforodamina B (SRB) foi utilizado nas três linhagens celulares para 

avaliar a citotoxicidade de DFSO-M. Este método é mais apropriado para estudo de cinética 

do crescimento devido a maior sensibilidade melhor linearidade com número de células que o 

método do MTT(KEEPERS et al., 1991). O corante SRB liga-se a aminoácidos básicos 

proteicos presentes das células, configurando um método colorimétrico de ponto final, que 

determina a quantidade de células viáveis através de uma estimativa da massa de proteína 

total(PAPAZISIS et al., 1997).  

Após o tempo de incubação das células com DFSO-M, o meio de cultivo da placa foi 

removido e as células foram fixadas com 100µL de ácido tricloroacético 10% (p/v), por no 

mínimo 1h a 4ºC, em seguida coradas com 100µL de SRB 0,4% ((p/v) em ácido acético 1%) e 

mantida em incubadora com 5% CO2 a 37ºC por 30 min. As placas foram lavadas com ácido 

acético 1% para a remoção do excesso de corante, e então adicionados 200 µL de solução de 

leitura tampão Tris-base (10 mM) e homogeneizado por 10 minutos(HOUGHTON et al., 

2007). A absorbâncias (Abs) da placa foi lida em leitora de microplacas (Multiskan FC – 

Thermo Scientific®) no comprimento de onda de 570 nm. Os resultados foram expressos 

como percentual de viabilidade celular, determinado através da fórmula: 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(%) = (Abs 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 100) ÷ (|𝐴𝑏𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎|𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 𝐷𝑀𝐸𝑀) 

4.5 Estimativa da atividade antioxidante pelo radical livre DPPH 

O método do DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazila) é amplamente utilizado para 

detectar a atividade de substâncias antioxidantes, além de ser sensível o suficiente para 

detectar ingredientes ativos em baixas concentrações(BALEKAR et al., 2012a). O DPPH• é 

considerado um radical livre orgânico estável pela capacidade de deslocalização do elétron 

desemparelhado na molécula, impedindo a dimerização que ocorre na maioria dos radicais 

(MOLYNEUX, 2004). A solução violeta contendo DPPH•, quando em contato com 

moléculas capazes de doar um átomo de hidrogênio (AH), perde a coloração durante a reação 

tendendo para a cor amarela (DPPH), mensurada por espectofotometria através da reação 

abaixo(BRAND-WILLIAMS; BERSET, 1995): 

𝐷𝑃𝑃𝐻 • +𝐴𝐻 ↔ 𝐷𝑃𝑃𝐻𝐻 + 𝐴 • 
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Em uma placa de 96 poços, foi adicionado 292 μL da solução de DPPH• (0,3 mM, 

SIGMA®) dissolvida em metanol:etanol (1:1) a 8 μL da fração DFSO-M dissolvida em água 

destilada (200, 100, 50, 25 e 12,5 µg/mL), sendo a placa protegida da luz e levemente agitada 

em mixer por 30 minutos. Ao final, a absorbância (Abs) foi determinada em comprimento de 

onda 517 nm, pela leitora de microlacas (Fisher Scientific, modelo Multiskan FC). A vitamina 

E (50 μg/mL; SIGMA®) como controle positivo, e somente a solução de DPPH como 

controle negativo(MOLYNEUX, 2004). 

A eficiência antioxidante (percentual de inibição do DPPH) é mensurada à 

temperatura ambiente, eliminando assim o risco de degradação térmica(BONDET; BRAND-

WILLIAMS; BERSET, 1985), e determinada pela fórmula abaixo:  

𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 𝐷𝑃𝑃𝐻 (%) = (|𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎|) ÷ (|𝐴𝑏𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑎 | 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐷𝑃𝑃𝐻) × 100 

4.6 Protocolos realizados com fibroblastos murinos 

4.6.1 Estresse celular induzido por H2O2 

O estresse celular induzido por H2O2 produz danos em moléculas biológicas, como 

lipídios, ácidos nucléicos e proteínas celulares, e estão envolvidos na patogenia de doenças 

degenerativas, principalmente pela degradação do colágeno da matriz extracelular.  Dessa 

forma, substâncias capazes de conter a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

podem reduzir tais danos celulares e auxiliar no tratamento de algumas doenças(GALICKA et 

al., 2014).Portanto, realizou-se o teste de proteção dos fibroblastos contra o estresse oxidativo 

após o tratamento com DFSO-M. 

As células foram plaqueadas em placas de 96 poços (2 x 104 cel/mL) em DMEM 2,5% 

SFB e após 24 h incubadas com concentrações (0,125; 0,250; 0,500; 0,650; 0,750; 0,850; 

0,900; 1,000 mM) de H2O2 (30% (p/p), SIGMA®) por 24h em incubadora a 5% CO2 e 37ºC, 

utilizando células não tratadas como controle. O ensaio de SRB foi realizado e a concentração 

de 0,650 mM foi escolhida para a indução do estresse oxidativo por reduzir a viabilidade 

celular em 80%. Para o experimento, as células foram novamente plaqueadas e mantidas nas 

mesmas condições, e após 24h tratadas com DFSO-M (25 – 100 µg/mL), recebendo o H2O2 

por mais 24h e ao final do experimento, a viabilidade (%) foi mensurada pelo ensaio do 

SRB(SUDSAI; WATTANAPIROMSAKUL; TEWTRAKUL, 2016). 
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4.7 Protocolos realizados com macrófagos murinos RAW 264.7 

4.7.1 Protocolo padrão de ativação de RAW 264.7 com LPS 

As células RAW 264.7 foram plaqueadas na concentração de 1,5x105 células/mL em 

placas de 96 poços e incubadas overnight em incubadora com atmosfera de 5% CO2 a 37 °C. 

As células foram tratadas com DFSO-M (25 – 100 µg/mL), e após 1h metade dos poços da 

placa foram desafiados com lipopolissacarídeo S (LPS) 100 ng/mL, em PBS estéril, pH 7,4 

(SIGMA®) (YANG et al., 2017). Após o período de 24h de incubação, 50 μL do 

sobrenadante foram coletados para determinação dos níveis de nitrito, e 150 μL do 

sobrenadante foram utilizados para a dosagem de mediadores inflamatórios por ELISA. As 

células foram fixadas na placa com TCA 10% para o ensaio de viabilidade celular por SRB.  

4.7.2 Dosagem de nitrito no sobrenadante produzido por macrófagos 

Os 50 μL do sobrenadante colhido após tratamento de macrófagos com DFSO-M foi 

adicionado a 50 μL do reagente de Griess (Sulfanilamida 1% em ácido acético 30% / N-(1-

naftil)-etilenodiamina 0,1% em ácido acético 60%) para a dosagem de nitrito (NO2
-). A reação 

ocorreu por 10 minutos a 25ºCe sem iluminação. A leitura foi realizada em leitora de 

microplacas em comprimento de onda de 540 nm. A concentração de nitrito (µM) no 

sobrenadante foi determinada a partir de uma curva-padrão realizada, utilizando solução de 

nitrito de sódio (NaNO2), em diluição seriada a partir da concentração inicial de 200 µM. Os 

resultados foram expressos em µM de nitrito(GASPARRINI et al., 2018). 

4.7.3 Dosagem de mediadores inflamatórios TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 e TGF-β 

O sobrenadante da cultura de macrófagos tratados com DFSO-M e estimulados com 

LPS foi congelado a -70º para a posterior dosagem de mediadores inflamatórios: TNF-α, IL-

1β, IL-6, IL-10 e TGF-βpelo método de ELISA(KIM et al;, 2018; LIN et al., 2017). 

Primeiramente, as placas de 96 poços com superfície tratada com alta ligação foram 

sensibilizadas com 100 µL de anticorpos murinos de captura: anti-TNF-α, anti-IL-1β, anti-IL-

6, anti-IL-10 e anti-TGF-β (kits da R&D systems: Cat. Nº DY410, DY401, DY406, DY427 e 

DY1679, respectivamente) por 12h a 4ºC. Posteriormente, as ligações foram bloqueadas com 

BSA 1% (em PBS) e o sobrenadante proveniente do cultivo celularforam incluídos nos poço 

eincubados por mais 2h a 4ºC. Para a dosagem de TGF-β, faz-se necessária uma etapa de 

ativação deste fator nas amostras antes da incubação com a placa sensibilizada. As amostras 

foram acidificadas com 20 µL de ácido clorídrico (HCl) 1N por 20 minutos em temperatura 
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ambiente, sendo posteriormente neutralizadaspela adição de 20 µL de solução alcalina1,2N 

NaOH/0,5M HEPES pH 7,4. Após cada etapa de incubação as placas são lavadas três vezes 

com uma solução tamponada de PBS/Tween 20 (0,05%). Os anticorpos murinos de detecção 

TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 e TGF-β foram adicionados às placas e incubados por 2h. Em 

seguida, as placas foram lavadas novamente e adicionado 100 μL do complexo diluído (1:40) 

de HRP-streptavidina sendo as placas protegidas da luz a partir desta etapa. Após 20 minutos, 

foi acrescentado o substrato para a enzima as placas submetidas à nova incubação a 25°C por 

mais 20 minutos. Para interromper a reação enzimática e realizar a leitura, 50 μL da solução 

contendo ácido sulfúrico 2N (H2SO4) foi adicionada. A leitura foi verificada em 

espectofotômetro utilizando o comprimento de onda de 450 nm. Os resultados foram 

expressos em picograma de citocinas/mL de sobrenadante, sendo a concentração das amostras 

obtidas a partir de uma curva padrão de cada citocina com 8 concentrações diferentes, 

partindo de uma diluição seriada, sendo as concentrações iniciais de 2000 pg/mL para TNF-α, 

IL-10 e TGF-β e 1000 pg/mL para IL-1 β e IL-6. Em decorrência da etapa extra de ativação 

de TGF- β, as absorbâncias foram multiplicadas pelo fator de correção 1,4 após a interpolação 

de dados.  

4.8 Protocolos realizados com queratinócitos humanos 

4.8.1 Coloração de queratinócitos por Panótipo 

O corante Panótipo Rápido LB é utilizado na hematologia para coloração de leucócitos 

em esfregaço sanguíneo, havendo uma diferenciação de coloração do citoplasma para o 

núcleo. Dessa forma, este princípio de coloração para visualizar a densidade celular de 

queratinócitos, após a incubação com DFSO-M (25 e 50 µg/mL) com 48 h. As células foram 

plaqueadas na concentração de 5 x 104 cel/mL em placas de 24 poços e mantidas em 

incubadora com 5% CO2 a 37ºC por 24h. O tratamento foi realizado e após o período de 

incubação as células foram fixadascom a solução de triarilmetano a 0,1% (1), coradas com a 

solução de xantenos a 0,1% (2) e com a solução de tiazinas a 0,1% (3) por até 30 segundos 

cada etapa (Panótico – Laborclin®). A placa foi lavada como água destilada para remoção do 

excesso de corantes. Após a secagem a placa foi levada ao microscópio óptico 

invertido(LABOMED, modelo TCM 400) e fotografias foram elaboradas (40 e 200x) para a 

observação das células. 
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4.8.2 Tratamento de queratinócitos com sobrenadante de fibroblastos 

Os fibroblastos murinos foram plaqueados desta vez em meio DMEM com 10% SFB 

em placa de 96 poços com densidade de 2 x 104 cel/mL, e mantidos em incubadora com 5% 

de CO2 a 37°C por 24h. O tratamento com DFSO-M (6,25 - 100 µg/mL) foi realizado, e após 

24 h (A) e 48 h (B) o sobrenadante foi removido e transferido para outras placas (C) e (D), 

respectivamente (Figura 6). De forma simultânea, os queratinócitos foram plaqueados nas 

mesmas condições dos fibroblastos. Após 24 h, o meio de cultivo dos queratinócitos foi 

removido e adicionado o sobrenadante obtido dos fibroblastos após 24 h (A) e 48h (B) de 

incubação com DFSO-M. A viabilidade dos queratinócitos foi avaliada pelo método SRB 

após 24h de incubação com o sobrenadante (C) e (D). 

Figura 6 –Esquema ilustrativo sobre tratamento de queratinócitos com o sobrenadante 

de fibroblastos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.8.3 Ensaio de cicatrização in vitro 

Os ensaios de monocamada convencionais são menos dispendiosos que os demais, 

mais simples e fornecem resultados mais rápidos, como ensaio de cicatrização in 

vitroconhecido por Scratch(WIEGAND; HIPLER, 2008). Após o ensaio de viabilidade 

celular as melhores concentrações de DFSO-M foram utilizadas no ensaio de cicatrização in 

vitro, que simula um ambiente de lesão epitelial, onde ocorre a ruptura da continuidade da 
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camada de queratinócitos que proliferam e migram para ocupar novamente o espaço vazio 

produzido pelo “arranhão”ou Scratch(Figura 7). 

Figura 7 – Esquema ilustrativo do ensaio de cicatrização in vitro 

 

Fonte: Ilustração desenvolvida pelo design gráfico Abel Alencar. 

Os queratinócitos humanos da linhagem HaCaT foram retirados da garrafa de cultivo 

após incubação com tripsina 0,1% por 20 min e dispersos em DMEM 10% SFB em placa de 

24 poços com densidade de 5 x 104 cel/mL, e mantidos em incubadora com 5% de CO2 a 

37°C por 48h para a formação de uma monocamada de células. Um arranhão (Scratch) foi 

feito no centro de cada poço,no sentido vertical com uma ponteira de 200 µL, sendo a células 

desagregadas removidas e lavadas com PBS e um novo DMEM 10% foi adicionado. DFSO-

M (25 – 100 µg/mL) foi adicionado neste momento e fotomicrografias (200x) foram tiradas 

para a representação do tempo inicial e após 24, 48 e 72h de incubação(RÄSÄNEN; 

VAHERI, 2010).  

Para avaliar somente a migração dos queratinócitos, anteriormente ao protocolo do 

arranhão foi utilizado um agente anti-mitótico, a Mitomicina C(Sigma®) a 10 µg/mL em 

PBS, adicionado a cultura por 1h. Após este período as células foram submetidas ao arranhão. 

Os debris celulares foram removidos e os poços lavados com PBS. Um novo DMEM 10% foi 

adicionado e as células foram tratadas com DFSO-M (25 e 50 µg/mL). A evolução da 

migração dos queratinócitos foi avaliada no tempo inicial de incubação, após 24 e 48h(CHOI 

et al., 2013). A área aberta do arranhão foi mensurada com auxílio do software TSCRACTH® 

(GEBÄCK et al., 2009) em cada período de análise no mesmo local inicial, sendo o 

percentual de área aberta mensurado através da fórmula: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎(%) = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑋 ÷ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 × 100 

Figura 8 – Ilustração do Scratch com posterior proliferação e migração de 

queratinócitos humanos 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.8.4 Expressão de E-caderina em queratinócitos 

Durante o processo de reepitelização de feridas, os queratinócitos se aderem uns aos 

outros e migram para formar um novo epitélio, sendo essa conexão mantida pela junção 

aderente epitelial, composta pela interação de proteínas como a E-caderina, no entanto, 

durante a migração essa junção é desfeita para permitir o rolamento das células. A 

quantificação de E-caderina expressa pelos queratinócitos permite uma melhor compreensão 

sobre o mecanismo de ação de DFSO-M sobre esse tipo celular(HUANG et al., 2016). 

As células (6 x 104 cel/mL) foram incubadas em placa de 24 poços estéreis em DMEM 

10% SFB por 24h, um arranhão (Scratch) foi feito no centro de cada poço de cima para baixo 

com uma ponteira de 200 µL, sendo a células desagregadas removidas e lavadas com PBS e 

um novo DMEM 10% foi adicionado e em seguida tratadas com DFSO-M (25 e 50 µg/mL) 

por mais 48h. Ao término do protocolo as células foram removidas da placa com auxílio de 

tripsina (0,1%) e centrifugadas por 10 min a 1500 rpm. O sobrenadante foi removido e as 

células ressuspendidas e incubadas com o anticorpo monoclonalanti-e-caderina 

(1:300),conjugado com fluorocromo ficoeritrina (67A4),(Abcam® - ab128125), por 30 

minutos em temperatura ambiente, protegido da luz. As células marcadas foram novamente 

centrifugadas, 1500 rpm por 5 min, para remoção do anticorpo e ressuspendidas em 250µL 
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tampão FACS (PBS estéril com 2% de SFB inativado por 30 min a 56 ºC) e levadas ao 

citômetro FACSVerse (BD Biosciences). A análise foi realizada no software FlowJo e os 

dados foram expressos através da intensidade média de fluorescência. 

4.9Protocolo de indução de queimadura superficial em camundongos 

Testes de biocompatibilidade são importantes e necessários para a disponibilização de 

biomateriais e dispositivos para aplicação médica, como os ensaios de citotoxicidade e os 

testes de seus efeitos biológicos (SAMI; HEIBA; ABDELLATIF, 2018). 

4.9.1 Animais 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) fêmeas da linhagem swiss (8 semanas 

de idade) provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (BIOCEN-UFC) 

e mantidos no Biotério do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC 

para execução dos protocolos experimentais. Os animais foram mantidos em ciclo de 12h 

claro/escuro, temperatura (23 ± 2ºC) e umidade (55 ± 10%) controlados, com fornecimentoad 

libitum de ração e água.  

Os protocolos descritos a seguir foram realizados de acordo com os padrões éticos 

estabelecidos nos Princípios Éticos na Experimentação Animais adotados pelo Conselho 

Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), analisados e aprovados (sob o 

nº 8862290518) pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do 

Ceará (CEUA-UFC). 

4.9.2 Procedimento cirúrgico de indução de queimaduras superficiais 

Os animais disponibilizados para experimentação permaneceram na sala de 

experimentação animal do biotério do NDPM por pelo menos sete dias para aclimatação e 

submissão aos protocolos cirúrgicos. Primeiramente, o ambiente cirúrgico foi higienizado 

com sabonete antisséptico e álcool etílico 70%, assim como os instrumentos e materiais 

previamente esterilizados por autoclavação para prevenção de contaminação.  

A anestesia foi realizada com a associação de cloridrato de xilazina (10 mg/kg, i.p.) e 

cloridrato de cetamina (100 mg/kg, i.p.). Após a anestesia foi feita a tricotomia na região 

dorsal (4 cm x 2 cm) seguida de assepsia com iodopovidona 1% seguido de álcool etílico 

70%. A queimadura superficial de espessura parcial foi induzida pelo contato direto de uma 

placa de aço quadrada inox (1cm2) aquecida e regulada para 100ºC por 6 segundos(LIMA-
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JUNIOR et al., 2017). Após a indução da lesão, os animais receberam soro fisiológico 0,9% 

para reposição fluídica e foram mantidos em ambiente aquecido e sob observação até a 

completa recuperação. 

4.9.3 Preparo dos cremes dermatológicos 

Os cremes dermatológicos foram preparados de acordo com as Boas Práticas de 

Manipulação, na Farmácia de manipulaçãoDrogaVet, em Fortaleza/CE. Sendo as quatro 

formas farmacêuticas originadas de um mesmo creme base Lanette (creme aniônico), ou seja, 

o mesmo creme veículo foi utilizado para a elaboração dos demais cremes.Um creme 

contendo somente a base Lanette foi utilizado como Veículo (Controle negativo do 

tratamento). O ativo Sulfadiazina de prata 1% foi adicionado à baseproduzindo o segundo 

tratamento (Controle positivo do tratamento), enquanto a fração DFSO-Mfoi cedida para a 

inclusão no creme base,produzindo dois cremes dermatológicos, com duas concentrações: 0,5 

% e 1,0 % (CrDFSO-M).  

4.9.4 Grupos experimentais 

Os animais foram dispostos individualmente em gaiolas e distribuídos aleatoriamente 

entre os grupos experimentais (N= 5 – 10 animais/ grupo), o primeiro tratamento foi realizado 

logo após a produção da queimadura (Figura 9).  

- Sham: animais foram submetidos ao procedimento de queimadura superficial, e 

receberam somente solução fisiológica 0,9% sobre as lesões; 

- Veículo: animais foram submetidos ao procedimento de queimadura superficial, e 

receberam o tratamento com o creme base Lanette sem nenhum ativo incorporado; 

- Sulfa: animais foram submetidos ao procedimento de queimadura superficial, e 

receberam o tratamento com o creme Lanette com sulfadiazina de prata 1%, um medicamento 

padrão indicado para tratamento de queimaduras. 

- CrDFSO-M 0,5%: animais foram submetidos ao procedimento de queimadura 

superficial, e receberam o tratamento com o creme contendo DFSO-M 0,5% (p/p). 

- CrDFSO-M 1,0%: animais foram submetidos ao procedimento de queimadura 

superficial, e receberam o tratamento com o creme contendo DFSO-M 1,0% (p/p). 
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Primeiramente, as lesões recebiam solução fisiológica 0,9% para remoção de resíduos 

seguida da aplicação tópica de todos os produtos descritos acima, uma única vez ao dia, com 

auxílio de cotonetes descartáveis em quantidade suficiente para cobrir a lesão (1 cm2).  

Figura 9 – Representação esquemática da indução de queimadura superficial 

Fonte: Ilustração desenvolvida pelo design gráfico Abel Alencar. 

4.9.5 Parâmetros avaliados 

4.9.5.1 Contração das feridas 

A primeira avaliação foi realizada 24h após a indução da queimadura, para uma 

melhor visualização dos limites da lesão, sendo esta considerada como a área inicial. Um 

paquímetro digital foi utilizado para aferir a medida horizontal (h), e vertical (v) da 

queimadura (mm), e posteriormente calculada a área da lesão pela multiplicação das duas 

medidas, A = h x v (mm2). A taxa de contração da lesão foi calculada pela fórmula descrita 

abaixo. As lesões foram mensuradas e fotografadas nos dias 3, 5, 7, 9, 12 e 14 após a indução 

da queimadura superficial.   

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (%) = (á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑎 𝑋) ÷ (á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) × 100 

 

4.5.9.2 Coleta das amostras 

Posteriormente ao estudo macroscópico, o 3º, 7º e 14º dia após a indução da lesão 

foram escolhidos para análise histológica e de mediadores envolvidos na cicatrização. Os 

animais de cada grupo (n=5/dia/grupo) foram selecionados de forma aleatória e a eutanásia 

foi realizada pela administração de superdosagem de cloridrato de xilazina (30 mg/kg, i.p.) e 

cloridrato de cetamina (300 mg/kg, i.p.). As lesões cutâneas dorsais foram removidas, 

cuidadosamente, contornando as margens do local atingido e contemplando um centímetro de 

pele saudável, atingindo até a camada muscular.  
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4.5.9.3 Processamento e análise histológica 

As amostras de tecido coletadas no 3º, 7º e 14º dia foram fixadas em solução 

tamponada de formaldeído 10% (v/v) (pH 7,4), substituída por álcool etílico 70% após 24h e 

seguidas para o processamento histológico de inclusão em parafina a 58ºC no processador 

automático de tecidos (Lupe®). Segmentos de 4 μm de espessura dos fragmentos foram 

elaborados em micrótomo semi-automático (Leica®) e organizados em lâminas 

microscópicas. Logo em seguida, estas foram aplicadas às técnicas de coloração: 

hematoxilina-eosina (H&E) para a presença ou não de úlcera, descrição do infiltrado 

leucocitário, presença de necrose e tecido de granulação(CAVALCANTE et al., 2011) no 

Laboratório de Histopatologia do Núcleo de Pesquisa de Desenvolvimento de Medicamentos 

(NPDM/UFC) sob coordenação da profa. Dra Ana Paula Negreiros Nunes Alves. As análises 

foram realizadas com base dos parâmetros de escores descritos no quadro 2. Fotomicrografias 

foram tiradas para a representação histológica de amostras dos grupos experimentais em cada 

período de análise. 

Quadro2 – Parâmetros histológicos para análise por H&E 

Escores Parâmetros 

0 

 

Sem úlcera + epitélio normal + hiperceratose  

Tecido conjuntivo remodelado 

1 Sem úlcera + epitélio atrófico + hiperceratose  

Fibrose + discreto a moderado infiltrado inflamatório crônico 

2 Superfície desnuda de epitélio 

Fibrose + discreto a moderado infiltrado inflamatório crônico 

3 Com úlcera  

Tecido de granulação (fibroblasto, neoformação vascular, linfócito, plasmócito e 

macrófago) 

4 Com úlcera 

Infiltrado inflamatório agudo (ectasia, vasos dilatados, infiltrado leucocitário 

misto) 

Adaptação de CAVALCANTE et al., 2011. 

4.5.9.4 Análise de fibras colagênicas por picrosirius red 

O método de coloração por picrosirius red (PSR) é bastante utilizado no estudo de 

remodelação tecidual, pois sob a luz polarizada os feixes de colágeno que aparecem nas cores 
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verde, vermelho ou amarelo são facilmente diferenciados do fundo preto, além de ser um 

recurso simples, sensível e específico para identificação e visualização da organização de 

fibras de colágeno no tecido conjuntivo, auxiliando o estudo de processos patológicos e até 

mesmo a mensuração da quantidade de colágeno no tecido avaliado (LATTOUFet al., 2014; 

VOGEL et al, 2015). 

Os cortes (3μm) histológicos referentes ao 7º e 14º dia foram desparafinizados em 

estufa a 60ºC por 3h e dispostos em banhos de xilol (5 min), reidratados em soluções de 

álcool descrescente e corados com solução de picrosirius red (ScyTek®) por 30 min,  em 

seguida foram lavados em ácido clorídrico 5% e contra corados e com hematoxiclina de 

Harris por 45 seg. A montagem das lâminas foi feita com Entellan®, e levadas para análise no 

microscópio de luz polarizada (Leica® modelo DM 2000) com a colaboração da profa. Dra 

Ana Paula Negreiros Nunes Alves, no Laboratório de Patologia Bucal da UFC (ALVES et al, 

2015).  

As lâminas foram fotografadas (câmera DFC 295 acoplada ao Microscópio) em seis 

campos (200x) diferentes por lesão e avaliadas pelo software Image J®. Foi utilizado o 

pluginColor Deconvolution (RGB),e mensurada a área de colágeno representada pela imagem 

vermelha produzida, seguido do ajuste de cor pelo Threshold (Adjust>Image>B&W)e 

percentual de área marcada em relação a área total da imagem (Analyze>Measument). Os 

resultados foram expressos pelo percentual de área marcada ± E.P.M. 

4.5.9.5 Dosagem de citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β, IL-10 e fatores de 

crescimento TGF- β e VEGF 

As amostras foram coletadas no 3º dia para dosagem de TNF-α, IL-1β, IL-10 e no 7º e 

14º dia para TGF- β e VEGF(FUJIMIet al., 2009; INFANGERet al., 2004; JANG et al., 2013; 

YANG et al., 2001). Os tecidos (n=5/grupo) foram triturados e homogeneizados 10% (mg 

tecido/µL) em temperatura de 4ºC (POLYTRON®) em solução de PBS (pH 7,4), 

centrifugados a 5000 rpm por 5 min para remoção de resíduos que não foram triturados 

completamente. O método de detecção foi descrito anteriormente. Os resultados foram 

expressos em picograma de citocinas/mL de homogenato, sendo a concentração das amostras 

obtidas a partir de uma curva padrão de cada citocina com 8 concentrações diferentes, 

partindo de uma diluição seriada, sendo as concentrações iniciais de 1000 pg/mL para IL-1β e 

VEGF, e 2000 pg/mL para TNF-α, IL-10, TGF- β. Em decorrência da etapa extra de ativação 
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de TGF- β, as absorbâncias foram multiplicadas pelo fator de correção 1,4 após a interpolação 

de dados.  

4.9 Análise estatística 

O programa GraphPad Prism® (v 5.0) foi utilizado para a realização de testes 

estatísticos, sendo os resultados expressos como a média ± erro padrão da média (EPM) ou 

em valores de mediana, com valor mínimo e máximo agregado, de acordo com o tipo de 

parâmetro avaliado. Para comparações múltiplas de valores numéricos entre mais de três 

grupos foi utilizado o teste de ANOVA, seguido por Tukey. As medianas foram avaliadas 

pelo teste de Kruskal-Wallis e Dunn’s. Os resultados que representaram diferença estatística 

adotaram valores mínimos de p<0,05. 

  



62 

5. Resultados 

5.1 Caracterização da fração metanólica de S. obtusifolium(Roem. & Schult.) T.D. 

Penn 

Após a obtenção da fração metanólica (DFSO-M) das folhas de S. obtusifolium, a sua 

caracterização foi realizada por Ressonância Magnética Nuclear (APÊNDICE A). Os 

espectros evidenciaram a presença de um derivado do aminoácido prolina, N-metil-(2S,4R)-

trans-4-hidroxi-l-prolina (NMP), como componente majoritário nesta fração (50%) (Figura 

10). Outros componentes como a serina, e trações de triterpenos glicosilados (saponinas) 

também foram identificados em menores quantidades. 

Figura 10 – Estrutura química do N-metil-(2S,4R)-trans-4-hidroxi-l-prolina (NMP) 

 

Fonte: Elaborado por AQUINO et al., 2017. 
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5.2 Protocolos in vitro 

5.2.1 Fibroblastos murinos L929 

5.2.1.1 DFSO-M apresenta baixa citotoxicidade pelo método do MTT 

A fração DFSO-M foi capaz de aumentar o percentual de viabilidade celular nas 

concentrações de 12,5, 25, 50 e 100 μg/mL após 24h (114,7 ± 2,07%; 129,4 ± 3,44 %; 154,7 ± 

3,96 %; 188,3 ± 4,60%, respectivamente) e 48h (126,2 ± 2,98%; 144,6 ± 3,37%; 165,7 ± 

5,38%; 167,5 ± 11,33%, respectivamente) em comparação ao grupo controle Veículo (0 

μg/mL) (92,44 ± 3,57 %; 110,0 ± 4,32%) e DMEM (98,86 ± 2,11%; 99,83 ± 1,81%) (Figura 

11A e Figura 11B). Após 72 h de incubação, somente a dose de 25 μg/mL (134,4 ± 2,36%) 

foi capaz de elevar a viabilidade em relação ao controle veículo e DMEM (89,12 ± 2,24%; 

100,0 ± 1,64%),enquanto a concentração de 100 μg/mL (43,24 ± 2,56%) apresentou redução 

significativa (Figura 11C).  

Este ensaio reflete a atividade mitocondrial celular após a adição da substância ao 

meio de cultivo, dessa forma, a intensa metabolização do MTT pode ser justificada pela 

influência da fração DFSO-M, o que sugeriu uma possível atividade antioxidante capaz de 

estimular a mitocôndria neste ambiente reacional nas primeiras 48h. Após 72h de incubação, 

um esgotamento metabólico celular pode ter ocorrido nas concentrações mais altas levando a 

uma redução da metabolização do MTT.  
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Figura 11 – Viabilidade celular de fibroblastos murinos (L929) tratados com DFSO-M 

pelo método do MTT 

 

A viabilidade celular de fibroblastos pelo MTT foi expressa após 24 h (A), 48 h (B) e 72 h (C) de incubação com 

DFSO-M (6,25 – 100 μg/mL). Foram realizados três experimentos independentes e os resultados foram 
expressos como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi 

utilizado para a análise estatística dos dados. *p<0,001 representa diferença significativa em comparação ao 

grupo DMEM e # p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL). 
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5.2.1.2 DFSO-M apresenta baixa citotoxicidade pelo método da SRB 

Um segundo ensaio de viabilidade fez-se necessário para responder o questionamento 

quanto à citotoxicidade de DFSO-M em fibroblastos, o corante sulforodamina B (SRB) se liga 

aos aminoácidos celulares permitindo uma quantificação mais sensível, além da 

independência da função mitocondrial.  

Nas primeiras 24h, a fração não alterou a viabilidade celular em nenhuma dose testada 

(Figura 12A). Após 48h de incubação, as concentrações mais elevadas 25, 50 e 100 μg/mL 

(87,83 ± 1,46%; 76,36 ± 1,71%; 59,44 ± 4,02%) foram capazes de reduzir o percentual de 

viabilidade celular em comparação ao grupo controle veículo e DMEM 2,5% (97,70 ± 0,86%; 

100,0 ± 0,76%) (Figura12B). Resultado semelhante foi demonstrado após 72h de incubação, o 

que pode estar indicando um efeito citostático de DFSO-M sobre fibroblastos em 

concentrações elevadas (Figura 12C). Este efeito foi identificado pela comparação dos dados 

de absorbância da célula, no momento anterior a incubação(0,4144 ± 0,24) em comparação ao 

obtido pela amostra teste (Abs0)após a incubação por 72h (0,4236 ± 0,41) (Abs72h), na 

concentração maior (100 μg/mL). Uma substância éconsiderada citostática quando não 

provoca a morte, mas desacelera a multiplicação celular (Abs72h ≥ Abs0<AbsControle). A 

concentração de 6,25 μg/mL foi a única que não reduziu a viabilidade celular em nenhum dos 

tempos avaliados. 
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Figura 12 – Viabilidade celular de fibroblastos murinos (L929) tratados com DFSO-M 

pelo método da SRB 

 

A viabilidade celular de fibroblastos pelo SRB foi expressa após 24 h (A), 48 h (B) e 72 h (C) de incubação com 

DFSO-M (6,25 – 100 μg/mL). Foram realizados três experimentos independentes e os resultados foram 

expressos como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi 

utilizado para a análise estatística dos dados. *p<0,001 representa diferença significativa em comparação ao 

grupo DMEM e # p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL). 
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5.2.1.3Atividade antioxidante de DFSO-M pelo método DPPH 

A fração DFSO-M demonstrou potencial antioxidante pela reação com os radicais 

DPPH (Quadro 3). Após 30 minutos de incubação, todas as concentrações testadas foram 

capazes de sequestrar o radical, promovendo a redução da absorbância em comparação com o 

grupo controle negativo (Veículo), sendo o efeito diretamente proporcional à concentração de 

DFSO-M, semelhante ao resultado obtido com a vitamina E, utilizada neste teste como 

controle positivo antioxidante.  

Quadro 3– Atividade antioxidante de DFSO-M pela inibição do DPPH 

DFSO-M (μg/mL) Inibição DPPH (%) 

Veículo 1,822 ± 0,229 

12,5 18,97 ± 1,295* 

25 33,98 ± 1,494* 

50 54,79 ± 2,438* 

100 82,32 ± 1,989* 

200 91,98 ± 0,155* 

Vitamina E  

(50 μg/mL) 

85,68 ± 0,472* 

Os resultados foram expressos como porcentagem média ± EPM (n=8). A análise estatística foi por One-way 

ANOVA seguido do teste de Tukey. *p<0,001 representa diferença estatística em comparação ao grupo controle 

veículo. 
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5.2.1.4 Efeito de DFSO-M contra o estresse celular de fibroblastos murinos (L929) 

induzido por peróxido de hidrogênio (H2O2) 

Curva concentração-efeito de H2O2sobre a viabilidade de fibroblastos murinos 

Para estabelecer a concentração ideal de H2O2inibitória de até 80% da viabilidade 

celular de fibroblastos (L929), foi realizada a curva com oito concentrações diferentes de 

H2O2 sendo a viabilidade celular avaliada pelo método do SRB. A partir de 0,500 mM a 

viabilidade celular caiu mais de 50%, enquanto as concentrações superiores a 0,750 mM 

apresentaram dados equivalentes, causando mais de 80% de morte celular. Dessa forma a 

concentração de 0,650 mM de H2O2foi adotada para os demais protocolos experimentais, 

como a menor concentração capaz de reduzir significativamente a viabilidade (Figura 13A). 

Efeito protetor deDFSO-M sobre a redução da viabilidade celular induzido pelo H2O2 

A fração DFSO-M foi adicionada na cultura de fibroblastos por 24 h antes da 

incubação com H2O2, sendo esta capaz de aumentar o percentual de viabilidade celular nas 

concentrações de 50 e 100 μg/mL (19,87 ± 0,75; 20,74 ± 0,49 %) em comparação ao controle 

veículo e DMEM (16,53 ± 0,76; 15,12 ± 0,48 %) após 24h de exposição ao agente lesivo 

(Figura 13B).  

Alterações morfológicas celulares provocadas pelo estresse celular induzido pelo H2O2 e 

amenizadas por DFSO-M 

Essa ilustração evidencia as alterações sofridas pela célula após a exposição ao H2O2, 

como a perda da morfologia fusiforme e aparência esférica com presença de grânulos 

indicando estresse celular e até morte. Com o tratamento com DFSO-M nas concentrações de 

50 e 100 μg/mL algumas células foram preservadas da morte celular e permaneceram na 

forma fusiforme (Figura14). 
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Figura 13 – Viabilidade celular de fibroblastos murinos (L929) após estresse celular 

induzido por H2O2 
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(A) Curva concentração-efeito de peróxido de hidrogênio (0,125 – 1,000 H2O2mM) sobre a redução da 

viabilidade de fibroblastos murinos (L929) após 24h de incubação. (B) Efeito do pré-tratamento com DFSO-M 

(25 – 100 μg/mL) por 24 h sobre a viabilidade celular de fibroblastos expostos ao H2O2 (0,65 mM) por 24 h.Os 

resultados foram expressos como porcentagem média de viabilidade celular ± erro padrão da média. One-way 
ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos dados. *p<0,01 e ** p<0,001 

representam diferença significativa em comparação ao grupo DMEM e # p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL). 
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Figura 14 –Efeito de DFSO-M sobre a morfologia dos fibroblastos murinos 

(L929)expostos ao H2O2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias (400x) foram adquiridas para observação da morfologia dos fibroblastos após a exposição ao 

tratamento com DFSO-M (25, 50 e 100 µg/mL) e ao H2O2 (0,65 mM).Na seta azul observa-se a morfologia 

íntegra fusiforme do fibroblasto sem a adição de H2O2, enquanto na seta vermelha a célula encontra-se sob 

intenso estresse, em forma de esfera e com presença de grânulos em seu interior, um indicativo de morte celular 

causado pelo H2O2. A seta verde indica uma maior presença de células fusiformes quando tratadas previamente 

com DFSO-M 50 e 100 µg/mL.    
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5.2.2 Macrófagos murinos RAW 264.7 

5.2.2.1 Tratamento de 24h com DFSO-M não apresenta citotoxicidade para RAW 264.7 

A viabilidade celular dos macrófagos murinos não foi alterada após o tratamento por 

24h com DFSO-M em nenhuma concentração, quando comparada ao grupo Veículo, nem 

mesmo após a estimulação de macrófagos com LPS, demonstrando ausência de citotoxicidade 

celular para esta linhagem após 24h de incubação (Figura15). 

Figura 15 – Viabilidade celular de macrófagos RAW 264.7 por SRB após o tratamento 

com DFSO-M em macrófagos 

 

O tratamento de macrófagos murinos RAW 264.7 com DFSO-M (25 – 100 µg/mL), 1h antes do LPS (100 

ng/mL), não alterou a viabilidade celular após 24h. O grupo Veículo foi utilizado como controle e recebeu 

somente água estéril utilizada no preparo da fração. Foram realizados três experimentos independentes, e os 

resultados foram expressos como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do 

teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos dados. 
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5.2.2.2 DFSO-M não foi capaz de alterar os níveis de nitrito produzidos pela RAW 264.7 

Os níveis de nitrito produzidos pelos macrófagos não foram alterados por DFSO-M 

após 24h de incubação. Quando estimulados com LPS, os macrófagos aumentaram 

significativamente a liberação de nitrito (14,80 ± 0,84 µM), em comparação ao grupo controle 

Veículo sem LPS (3,46 ± 0,26 µM). No entanto,a fração DFSO-M não foi capaz de alterar os 

níveis de nitrito em comparação ao grupo controle com LPS (Figura16).  

Figura 16 – Liberação de nitrito por macrófagos RAW 264.7 estimulados com LPS  

 

Os níveis de nitrito (µM) não foram alterados pelo tratamento com DFSO-M após 24 h, nem mesmo após 

estimulação de macrófagos por LPS (100 ng/mL). Foram realizados três experimentos independentes e os 

resultados foram expressos como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do 

teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos dados. Valores de @p<0,001 representam diferença 

estatística em comparação ao grupo Veiculo que não recebeu LPS. 
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5.2.2.3 Efeito de DFSO-M sobre a liberação de mediadores IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-10e 

TGF-β por macrófagos RAW 264.7 estimulados por LPS 

Os níveis de IL-1β, IL-6, IL-10 e TGF-β produzidos por macrófagos são muito baixos, 

sendo indetectáveis por este método, enquanto os de TNF-α (167,8 ± 26,55 pg/mL) foram 

detectados. A incubação de 24 h com LPS (100 ng/mL) estimula a liberação de todos esses 

mediadores em RAW 264.7 de forma significativa.  

O tratamento prévio de 1h com a fração DFSO-M 25, 50 e 100 µg/mL foi capaz de 

alterar significativamente o perfil de mediadores liberados por macrófagos após 24 h de 

incubação com LPS. A concentração de 25 µg/mL (68,93 ± 2,75 pg/mL), 50 µg/mL (39,94 ± 

2,67pg/mL) e 100 µg/mL (22,71 ± 3,41pg/mL) reduziu a liberação de IL-1β de forma dose 

dependente em comparação ao grupo Veículo com LPS (88,03 ± 6,49pg/mL) (Figura 17A).  

Os níveis de TNF-α produzidos pelo grupo Veículo (3191 ± 292,9pg/mL) forsm 

reduzidos pelo tratamento com 50 µg/mL de DFSO-M (2296 ± 126,2pg/mL) e 100 µg/mL 

(2172 ± 72,91pg/mL) (Figura 17B), da mesma forma com os níveis de IL-6 (10640 ± 

218,7pg/mL) com a concentração de 100 µg/mL (5348 ± 448,5pg/mL) e 50 µg/mL (8623 ± 

596,2pg/mL) (Figura 17C). 

Como importante mediador da resposta imunológica de macrófagos, o TGF-β (Figura 

17E) foi mensurado e somente a concentração de 100 µg/mL DFSO-M (535,6 ± 101,0pg/mL) 

foi capaz de reduzir a sua liberação em comparação ao Veículo (1112 ± 167,1pg/mL).Em 

relação aos níveis de IL-10, as concentrações de 50 µg/mL (57,91 ± 17,68 pg/mL) e 100 

µg/mL (11,19 ± 4,28 pg/mL) de DFSO-M foram capazes de reduzir os níveis em comparação 

ao grupo Veículo (158,07 ± 20,18 µg/mL)(Figura17D). 
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Figura 17 – DFSO-M atenuou a produção de IL-1β, TNF-α, IL-6 e TGF-β por 

macrófagos estimulados com LPS 
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Os níveis de IL-1β (A), TNF-α (B), IL-6 (C), IL-1 (D) e TGF-β (E) produzidos pela RAW 264.7 foram 

estimulados pela presença do LPS após 24h deincubação.  O pré-tratamento com DFSO-M atenuou os níveis de 

IL-1β, TNF-α, IL-6 e TGF-β liberados pela RAW 264.7, mas não foi capaz de alterar IL-10. Foram realizados 
três experimentos independentes e os resultados foram expressos como pg/mL ± erro padrão da média. One-way 

ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos dados.*p<0,05e **p<0,001 

representam diferença significativa em comparação ao grupo Veículo sem LPS, enquanto#p<0,05, ##p<0,01 e 

###p<0,001 representam diferença significativa em comparação ao grupo Veículo com LPS. 
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5.2.3 Queratinócitos humanos 

5.2.3.1 DFSO-M estimulou a viabilidade celularde queratinócitos humanos (HaCaT) 

pelo método do MTT 

A fração DFSO-M foi capaz de aumentar o percentual de viabilidade celular nas 

concentrações de 25, 50 e 100 μg/mL após 24h (115,8 ± 1,33 %; 137,0 ± 2,09 %; 137,7 ± 4,03 

%, respectivamente) em comparação ao grupo controle Veículo (95,91 ± 2,09) e DMEM 

(98,97 ± 2,22 %) (Figura18A). O efeito de 25, 50 e 100 μg/mL também foi observado após 

48h de incubação, além das concentrações de 6,25 e 12,5 μg/mL (117,4 ± 1,47%; 123,2 ± 

0,85 %) em relação ao controle Veículo (101,3 ± 0,74 %) (Figura18B). Após 72 h de 

incubação, a viabilidade mitocondrial foi aumentada em todas as concentrações em 

comparação ao DMEM e Veículo (101,3 ± 1,54 %; 110,5 ± 1,86 %) (Figura18C). 

Assim como o efeito relatado em fibroblastos L929, DFSO-M aumentou a 

metabolização do MTT sendo correlacionada à sua atividade antioxidante, observada 

anteriormente neste estudo, capaz de estimular a reação de conversão do MTTa formazan 

durante as 3h de incubação. A concentração de 100 μg/mL em queratinócitos pode, 

aparentemente, limitar a metabolização celular do MTT a partir de 48h de contato.  
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Figura 18 – Viabilidade celular de queratinócitos humanos (HaCaT)tratados com 

DFSO-M pelo método do MTT 

 

A viabilidade celular dos queratinócitos pelo MTT foi expressa após 24 h (A), 48 h (B) e 72 h (C) de incubação 

com DFSO-M (6,25 – 100 μg/mL). Foram realizados três experimentos independentes e os resultados foram 

expressos como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi 

utilizado para a análise estatística dos dados. **p<0,001 representa diferença significativa em comparação ao 

grupo DMEM 10% e # p<0,05, ##p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL).  
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5.2.3.2 DFSO-M estimulou a proliferaçãocelular de queratinócitos humanos (HaCaT) 

pelo método da SRB 

A divisão celular dos queratinócitos se dá de forma mais lenta que outras células mais 

comumente utilizadas na cultura secundária em ensaios de citotoxicidade. Observando o 

comportamento estimulante do metabolismo celular de DFSO-M nesse tipo celular bem como 

em fibroblastos, o corante sulforodamina B (SRB) também foi utilizado para fornecer uma 

análise mais sensível e independente da função metabólica celular.  

Nas primeiras 24h de incubação, a fração aumentou o percentual de viabilidade nas 

concentrações de 50 e 100 μg/mL (106,4 ± 1,31 %; 114,3 ± 1,14%) em comparação ao 

DMEM e Veículo (99,60 ± 0,85%; 99,80 ± 1,54%) (Figura 19A). Após 48h, DFSO-M (50 e 

100 μg/mL: 121,1 ± 1,98% e 134,0 ± 2,46%) manteve seu efeito sobre a viabilidade em 

relação aos dois controles (101,2 ±0,94%; 109,5 ± 1,13%), respectivamente, apresentando 

diferença também nas concentrações de 6,25, 12,5 e 25 μg/mL, mas quando comparado 

somente ao DMEM (Figura 19B).  

Após 72h, a dose máxima de DFSO-M (100 μg/mL) apresentou esgotamento da sua 

atividade na viabilidade celular da HaCaT, ocasião em que as outras concentrações 

permaneceram com aumento da viabilidade, mas somente em comparação ao DMEM. 

Acredita-se que o efeito da dose de 100 μg/mL nos queratinócitos seja limitante (Figura 19C). 
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Figura 19 – Proliferação celular de queratinócitos humanos tratados com DFSO-M 

pelo método da SRB 

 

A viabilidade celular dos queratinócitos pelo SRB foi expressa após 24 h (A), 48 h (B) e 72 h (C) de incubação 

com DFSO-M (6,25 – 100 μg/mL). Foram realizados três experimentos independentes e os resultados foram 

expressos como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi 

utilizado para a análise estatística dos dados. *p<0,05 e **p<0,001 representam diferença significativa em 

comparação ao grupo DMEM 10% e # p<0,05 e ## p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL). 
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5.2.3.3 Representação ilustrativa de queratinócitos tratados por 48 h com DFSO-M 

As melhores concentrações obtidas nos ensaios de viabilidade celular, DFSO-M 25 e 

50 µg/mL, foram incubadas por 48h e fotografadas para observação do aumento na densidade 

populacional, no menor aumento (40x) e maior aumento (200x) proporcionado pelo 

tratamento com DFSO-M nas duas concentrações (Figura20). É possível visualizar que a 

monocamada de células está ocupando um maior espaço, devido ao maior espalhamento de 

células, ao mesmo tempo em que os espaços vazios são menores e menos frequentes nos 

grupos que receberam DSFO-M em comparação ao grupo Veículo e DMEM. 

Figura 20 – Fotomicrografias de queratinócitos HaCaTtratados com DFSO-M por 48h 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

As fotomicrografias foram tiradas em microscópio óptico invertido nos aumentos de 40x e 200x para 

visualização da densidade de queratinócitos após 48h de tratamento com DFSO-M 25 e 50 µg/mL. 
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5.2.3.4 Efeito do sobrenadante de fibroblastos murinos L929 tratados com DFSO-M 

sobre a viabilidade em queratinócitoshumanos HaCaTapós 24h de incubação 

A interação intercelular é de grande importância para a resolução do processo 

cicatricial, visto que os fibroblastos estimulam diretamente a proliferação de queratinócitos. 

No intuito de investigar se DFSO-M poderia atuar na interação fibroblasto-queratinócito, os 

queratinócitos humanos HaCaTforam tratados por 24 h com o sobrenadante obtido do 

tratamento de fibroblastos murinos L929 com DFSO-M por 24 h e 48 h.  

Somente a concentração de 6,25 µg/mL (113,6 ± 1,07) de DFSO-M foi capaz de 

aumentar a viabilidade em relação ao Veículo (108,0 ± 0,44) e DMEM (103,1 ± 1,04) após 

24h de tratamento (Figura 21A). Este efeitode 6,25 µg/mL foi mantido após 48 h de 

incubação com fibroblastos (113,8 ± 3,78), em relação ao Veículo (100,8 ± 1,86) e DMEM 

(102,4 ± 1,30) (Figura 21B). Além disso, as concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL (114,7 ± 

2,12; 115,9 ± 1,75; 115,2 ± 3,17) também apresentaram aumento na viabilidade em relação 

aos controles. 

A viabilidade dos queratinócitos tratados com sobrenadante de L929,na concentração 

de 6,25 µg/mL, após 24h (112,5 ± 1,21 %) e 48h (118,1 ± 3,69%)foi aumentada quando 

comparadas ao tratamento direto da HaCaTcom DFSO-M 6,25 µg/mL (101,6 ± 1,43 %) após 

24 h (descrito anteriormente)(Figura 21C). Dessa forma, podemos sugerir que DFSO-M, em 

baixas concentrações, pode estimular fibroblastos a produzirem fatores de crescimento que 

podem aumentar a proliferação dos queratinócitos.  
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Figura 21 – Viabilidade celular de queratinócitosHaCaTapós 24h de tratamento com 

sobrenadante de fibroblastos L929 incubados com DFSO-M pelo método da SRB 

 

 

Após 24h de incubaçãocom sobrenadante de fibroblastos tratados com DFSO-M (6,25 – 100 μg/mL), por 24 

h(A) e 48 h(B), a viabilidade dos queratinócitos foi avaliada. A concentração de 6,25 μg/mL foi analisada 

individualmente (C), em comparação a viabilidade de queratinócitos tratados diretamente com DFSO-M,e com o 
tratamento com o sobrenadante de L929 após 24 h e 48 h de incubação com 6,25 μg/mL de DFSO-M. Foram 

realizados três experimentos independentes e os resultados foram expressos como porcentagem média ± erro 

padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos dados. 

*p<0,05, **p< 0,01 e ***p<0,001 representam diferença significativa em comparação ao grupo DMEM e # 

p<0,05 ao grupo Veículo (0μg/mL). Já &&&p>0,001 representa diferença em comparação ao grupo tratado com 

6,25 μg/mL de DFSO-M. 
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5.2.3.5 Ensaio de cicatrização in vitro em queratinócitos humanos HaCaT(Scratch) 

Aumento da proliferação e migração celular por DFSO-M em queratinócitos 

Neste teste um arranhão é feito sobre a monocamada celular a fim de observar o efeito 

de DFSO-M sobre a proliferação e migração dos queratinócitos, que tendem a reocupar o 

espaço vazio, ou seja, a área aberta vai diminuindo de forma proporcional ao tempo de 

incubação. Após 24h de incubação com DFSO-M, o percentual de área aberta produzida no 

ensaio foi reduzido pela concentração de 100 e 50 µg/mL (72,20%± 3,69 %; 60,24± 6,12 %) 

de forma significativa em relação ao grupo DMEM (94,81±1,91 %) e Veículo (90,47 ± 1,69 

%) (Figura 22A). No entanto, a concentração de 100 µg/mL não acompanhou a redução da 

área esperada após 48h e 72h, sendo similar aos grupos controles experimentais. 

A concentração de 50 µg/mL (50,77%; 16,48%) e 25 µg/mL (59,29 %; 33,57 %) de 

DFSO-Mse destacaram significativamente na redução da área aberta do Scratch, após 48 e 

72h de tratamento quando comparados ao DMEM (86,02%; 58,56%) e Veículo (82,37%; 

58,03%), respectivamente (Figura22B e Figura 22C). As fotomicrografias produzidas pela 

avaliação de área aberta do software TSCRATCH® foram ilustradas de forma representativa 

na Figura 23.  
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Figura 22 – Proliferação e migração celular de HaCaT no ensaio do Scratchapós 

tratamento com DFSO-M 

 

O Scratch foi produzido nos queratinócitos, fotografado no tempo zero e acompanhados após 24 h(A), 48 h(B) e 

72 h(C) no aumento de 200x, para análise de área aberta (%) através do programa TSCRATCH®. Foram 

realizados três experimentos independentes e os resultados foram expressos como porcentagem média ± erro 

padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos dados. 

*p<0,05, **p< 0,01 e ***p<0,001 representam diferença significativa em comparação ao grupo DMEM e 

#p<0,05, ##p< 0,01 e ###p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL). 
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Figura 23 – Fotomicrografias produzidas pelo ensaio do Scratch emHaCaT após 

tratamento com DFSO-M 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O Scratchfoi realizado nos queratinócitos produzindo um espaço em branco (Tempo 0 h). Após o tratamento 

com DFSO-M 25 – 100 µg/mL, os poços foram fotografados(200x) após 24 h, 48 h e 72 h de incubação.A 

medida que as células se duplicam e migram o espaço vazio é ocupado e área aberta é reduzida. Veículo 

(0µg/mL) e DMEMsão grupos controles comparativos. As fotomicrografias são produzidas pela análise de área 

aberta (%)através do programa TSCRATCH®. 
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     Aumento da migração celular por DFSO-M em queratinócitos 

Para avaliar exclusivamente a migração dos queratinócitos foi utilizada a Mitomicina 

C (10 µg/mL), um agente que inibe a proliferação celular. As melhores concentrações de 

DFSO-M (25 e 50 µg/mL), encontradas no ensaio anterior de cicatrização in vitro, foram 

escolhidas para este teste e avaliadas por 24h e 48h de incubação. Sendo assim, a 

concentração de 50 µg/mL foi eficiente em estimular a migração das células para o centro da 

área aberta, após 24h (67,52 ± 7,25) e 48h (21,66 ± 10,03) de incubação em comparação ao 

DMEM 10% (97,80 ± 2,65; 77,46 ± 2,53) e Veículo (91,06 ± 4,62; 68,16 ± 8,56), 

respectivamente após 24 h (Figura 24A) e 48h(Figura 24B). A dose de 25 µg/mL também 

estimulou a migração, mas o resultado não foi significativo. O ensaio foi avaliado até 48h 

após a incubação com DFSO-M, pois as células ficavam espalhadas ocupando o espaço vazio 

disponível, dificultando o prosseguimento do ensaio. As fotomicrografias produzidas pela 

avaliação de área aberta do software TSCRATCH® foram ilustradas de forma representativa 

na Figura 25. 
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Figura 24 – Migração celular da HaCaTtratada com DFSO-M após ensaio deScratch 

 

 

 

O Scratch foi produzido nos queratinócitos, fotografado no tempo zero e acompanhados após 24 h(A) e 48 h(B) 

no aumento de 200x, para análise de área aberta (%) através do programa TSCRATCH®. A mitomicina (10 

µg/mL) foi utilizada neste ensaio para inibir a proliferação celular e assim permitir a avaliação somente da 

migração dos queratinócitos. Foram realizados três experimentos independentes e os resultados foram expressos 

como porcentagem média ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado 
para a análise estatística dos dados. *p<0,05, **p< 0,01 e ***p<0,001 representam diferença significativa em 

comparação ao grupo DMEM e #p<0,05, ##p< 0,01 e ###p<0,001 ao grupo Veículo (0μg/mL). 
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Figura 25 – Imagens representativas da migração de HaCaT tratados com DFSO-M 

após o ensaio do Scratch

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O pré-tratamento com mitomicina (10 µg/mL)uma hora antes do Scratchinibiu a proliferação celular, permitindo 

a avaliação somente da migração celular (Tempo 0 h). Após o tratamento com DFSO-M 25 e 50 µg/mL, os 

poços foram fotografados (200x) após 24 h e 48 h de incubação. A medida que as células se duplicam e migram 
o espaço vazio é ocupado e área aberta é reduzida. Veículo (0µg/mL) e DMEM são grupos controles 

comparativos. As fotomicrografias são produzidas pela análise de área aberta (%) através do programa 

TSCRATCH®. 
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5.2.3.6 DFSO-M não foi capaz de alterar a expressão de E-caderina em queratinócitos 

por citometria de fluxo 

Com o intuito de investigar em qual mecanismo de estimulação sobre a migração a 

fração DFSO-M atua, a quantificação de E-caderina foi realizada após 48 h de tratamento no 

ensaio de Scratch (estímulo migratório). No entanto, não foi evidenciada nenhuma diferença 

significativa entre os grupos experimentais, levantando a hipótese de que DFSO-M pode atuar 

por outra via de sinalização celular (Figura26). 

 

Figura 26 – Efeito de DFSO-M sobre a expressão de E-caderina em HaCaT 

 

Após o Scratch, o tratamento com DFSO-M 25 e 50µg/mL foi realizado por 48h,sendo posteriormente as células 

marcadas com anticorpo anti-E-caderina e levadas ao citômetro para avaliação de intensidade de fluorescência. 

Foram realizados três experimentos independentes e os resultados foram expressos como intensidade média de 

fluorescência (I.M.F.) ± erro padrão da média. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado para a 

análise estatística dos dados. 
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5.3 Protocolo de cicatrização de queimaduras superficiais em camundongos 

5.3.1 O tratamento com CrDFSO-M reduz a área das queimaduras 

A contração das lesões foi mensurada por planimetria após 3, 5, 7, 9, 12 e 14 dias com 

o intuito de acompanhar a evolução da queimadura em todos os estágios da cicatrização 

(Figura27). Em todos os momentos de análise os grupos controles Sham e Veículo não 

apresentaram diferenças significativas referentes ao grau de contração quando comparados 

entre si, demonstrando que o tratamento com o creme base dermatológico sem a presença de 

ativos não produziu efeitos por si só na cicatrização das queimaduras. As lesões foram 

acompanhadas por fotografias, sendo uma ferida por grupo experimental ilustrada de forma 

representativa da sua evolução durante o processo cicatricial (Figura28).  

Logo no 3º dia o grupo CrDFSO-M 1,0% (24,45 ± 2,77 %) demonstrou aumento no 

percentual de contração da lesão quando comparado aos grupos controles Sham (11,65 ± 2,64 

%) e Veículo (9,59 ± 3,89 %), se comportando da mesma forma que o grupo Sulfadiazina de 

prata 1% (Sulfa) (23,08 ± 2,86 %), o controle positivo utilizado neste protocolo experimental. 

Este quadro foi conservado no 5º dia quando comparados ao Sham (31,24 ± 4,93 %) e Veículo 

(27,48 ± 3,28 %), sendo também expressivo o aumento na contração das lesões do grupo 

CrDFSO-M 0,5% (44,46 ± 2,69 %), assim como CrDFSO-M 1,0% (43,5 ± 3,05 %) e Sulfa 

(47,45 ± 3,67 %).  

Após sete dias de tratamento, os efeitos produzidos pelo CrDFSO-M 1,0% (66,76 ± 

4,44 %) e Sulfa (67,28 ± 4,33 %) ainda ocasionam efeitos significativos sobre o aumento da 

contração das lesões quando comparados ao Sham (48,98 ± 5,15 %) e Veículo (47,94 ± 3,30 

%). Com a redução de mais de 50% da área inicial da queimadura em todos os animais, a taxa 

de contração das lesões ficou mais próxima em todos os grupos, no entanto, o tratamento com 

CrDFSO-M 0,5% (83,40 ± 3,15) ainda foi capaz de estimular uma maior contração de suas 

lesões em relação ao grupo Veículo (66,17 ± 5,08 %) após 9 dias de acompanhamento. Já no 

12º e 14º dias de análise os grupos tratados não apresentaram diferenças entre si. 

O tratamento com Sulfa não apresentou diferença em relação aos grupos CrDFSO-M 

0,5 % e 1,0 % durante o período de avaliação. Pode-se aferir que o tratamento com CrDFSO-

M foi não inferior a eficácia demonstrada pelo tratamento com a Sulfa. 
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Figura 27 – Efeito de CrDFSO-M sobre a contração de queimaduras induzidas em 

camundongos 

 
O percentual de contração das queimaduras foi expresso após o 3º, 5º, 7º, 9º, 12º e 14º dia de indução das lesões. 

Nos primeiros dias, a cicatrização dos grupos tratados com CrDFSO-M 0,5% e 1,0% é mais rápida, mas depois 

desacela e se iguala aos demais grupos experimentais.Os animais foram tratados com aplicação única diária de 

cremes dermatológicos por 14 dias, o grupo CrDFSO-M corresponde a fração nas concentrações de 0,5% e 

1,0%, o grupo Sulfa ao creme com sulfadiazina de prata 1% e o Veic ao creme veículo base sem nenhuma adição 

de substância ativa. One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi utilizado para a análise estatística dos 

dados. *p<0,05 representa diferença significativa em comparação ao grupo Sham e #p<0,05 ao grupo Veículo, 

(n=10 animais/grupo). 
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Figura 28 – Evolução representativa das lesões por queimadura tratadas com CrDFSO-

M durante 14 dias de avaliação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
As queimaduras superficiais foram fotografadas para acompanhamento macroscópico nos dias 3, 5, 7, 9, 12 e 14 

após a queimadura ser produzida. Um animal por grupo foi escolhido pra representar o grupo de acordo com os 

resultados obtidos pela contração da lesão.Os animais foram tratados com aplicação única diária de cremes 

dermatológicos por 14 dias, o grupo CrDFSO-M corresponde a fração nas concentrações de 0,5% e 1,0%, o 

grupo Sulfa ao creme com sulfadiazina de prata 1% e o Veic ao creme veículo base sem nenhuma adição de 

substância ativa. Os animais pertencentes ao grupo Sham receberam somente soro fisiológico 0,9% em suas 

lesões (n=10 animais/grupo/dia).  
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5.3.2 O efeito de CrDFSO-M na remodelação tecidual de queimaduras 

Os tecidos que foram coletados para análise histológica revelaram que no 3º dia de 

avaliação, todos os grupos experimentais apresentavam-se histologicamente similares com a 

presença de infiltrado inflamatório agudo e úlcera, não havendo diferenças estatísticas 

(Figura29 e Figura 30). Enquanto no 7º dia, os grupos controles Sham e Veículo ainda 

apresentavam úlcera e tecido de granulação, com presença de infiltrado inflamatório agudo. Já 

os grupos tratados com Sulfadiazina de prata e CrDFSO-M a 0,5% e 1,0% foram capazes de 

estimular o surgimento de um finoepitélio recobrindo a úlcera e já apresentavam uma camada 

córnea protegendo o novo epitélio recém-formado. Além da transição do infiltrado 

inflamatório agudo para crônico e o desenvolvimento de um tecido conjuntivo remodelado 

(Figura31). 

No 14º dia, os grupos Sham e Sulfa ainda apresentavam um epitélio atrófico e discreto 

infiltrado inflamatório crônico, e o grupo Veículo discreto infiltrado inflamatório crônico e 

fibrose.Enquanto os grupos CrDFSO-M 0,5 % e 1,0 % já haviam formado um epitélio normal 

e um tecido conjuntivo remodelado (Figura32e Figura 33). Dessa forma é possível crer que o 

tratamento favoreceu a cicatrização em comparação aos grupos controles negativos (Sham e 

Veículo) de forma eficiente e até ligeiramente superior ao tratamento padrão para 

queimaduras, a Sulfadiazina de prata (Quadro 4).  

Quadro 4 – Representação por escores da análise histológica das queimaduras 

superficiais 

Tratamento 

x 

Período 

Sham Veículo Sulfadiazina CrDFSO-M 

0,5% 

CrDFSO-M 

1,0% 

3º 3,60 (2 - 4) 4,00 (4) 3,60 (2 - 4) 4,0 (4) 4,0 (4) 

7º 2,80 (1 - 4) 4,00 (4) 1,00 (1) # 1,00 (1) # 1,00 (1) # 

14º 1,00 (1) 2,4 (2 - 4) 1,00 (1) 0,33 (0 - 1) ## 0,16 (0 - 1) ## 

Os resultados foram expressos pela mediana e intervalo mínimo e máximo de escores adotados no grupo 

experimental. A análise estatística foi realizada através do teste de Kruskal-Wallis seguido de Dunn’s onde # 

p<0,05 e ##p<0,01 representam diferença entre o grupo veículo (N=5/grupo/dia). 
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Figura 29 – Fotomicrografia de área ulcerada na pele de camundongo após 3 dias de tratamento com CrDFSO-M 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Hematoxilina Eosina de lesões por queimaduras no 3º dia após a cirurgia (aumento de100x). As setas indicam área 

ulcerada na superfície da lesão. Sham (A); Veículo (B); Sulfadiazina (C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% (E), (n=5 animais/grupo/dia). 
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Figura 30 – Fotomicrografia do infiltrado leucocitário na pele de camundongo com queimadura superficial após 3 dias de tratamento com 

CrDFSO-M 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Hematoxilina Eosina de lesões por queimaduras no 3º dia após a cirurgia (aumento de 400x). As setas indicam intenso 

infiltrado inflamatório na região da derme em todos os grupos experimentais, indicando um processo infalamtório decorrente da lesão. Sham (A); Veículo (B); Sulfadiazina 

(C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% (E), (n=5 animais/grupo/dia). 
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Figura 31 – Fotomicrografia do epitélio e infiltrado leucocitário na pele de camundongo com queimadura superficial após 7 dias de 

tratamento com CrDFSO-M 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Hematoxilina Eosina de lesões por queimaduras no 7º dia após a cirurgia (aumento de 100x). As setas cinzas indicam a 

presença de infiltrado inflamatório crônico, enquanto que as setas azuis indicam a presença de epitélio atrófico e ausência de úlcera nos grupos C, D e E.Sham (A); Veículo 

(B); Sulfadiazina (C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% (E), (n=5 animais/grupo/dia). 
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Figura 32 – Fotomicrografia do epitélio na pele de camundongo com queimadura superficial após 14 dias de tratamento com CrDFSO-M 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Hematoxilina Eosina de lesões por queimaduras no 14º dia após a cirurgia (aumento de 100x). As setas pretas indicam 

ausência de úlcera e epitélio atrófico, enquanto a seta verde identifica o epitélio normal e ausência de úlcera. A presença de folículos pilosos está indicada pela seta lilás. Sham 

(A); Veículo (B); Sulfadiazina (C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% (E), (n=5 animais/grupo/dia). 
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Figura 33 – Fotomicrografia da derme na pele de camundongo com queimadura superficial após 14 dias de tratamento com CrDFSO-M 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Hematoxilina Eosina de lesões por queimaduras no 14º dia após a cirurgia (aumento de 400x). As setas cinzas indicam 
presença de fibrose, enquanto a seta azulindica um tecido conjuntivo remodelado. Sham (A); Veículo (B); Sulfadiazina de prata (C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% 

(E), (n=5 animais/grupo/dia). 
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5.3.3 Modulaçãoda liberação de TNF-α, IL-1β e IL-10 em queimaduras após 3 dias de 

tratamento com CrDFSO-M 

A dosagem realizada em amostras de tecido referentes a 3 dias de tratamento 

demonstraram que não houve diferença entre os grupos Sham e Veículo em nenhum dos três 

mediadores, demonstrando que o tratamento tópico com o creme base (Veículo) não foi capaz 

de interferir na liberação destes mediadores. No entanto,os níveis de TNF-α no grupo tratado 

com CrDFSO-M 0,5% (308,5 ± 62,4 pg/mL) foram reduzidos em comparação ao Sham 

(605,2± 68,2pg/mL) (Figura34A).  

O efeito inverso ao TNF-αfoi observado nos níveis de IL-1β, o grupo Sulfa (7456 ± 

397pg/mL) e CrDFSO-M 0,5% (7472 ± 848,4pg/mL) foram capazes de aumentar 

significativamente a produção desse mediador em comparação ao Veículo (4521 ± 

772pg/mL)(Figura34B). Em relação ao mediador IL-10, que possui um papel importante na 

regulação da resposta inflamatória, o tratamento com CrDFSO-M 0,5% (259,1 ± 23,87pg/mL) 

e 1,0% (216,3 ± 11,88pg/mL) estimulou a sua liberação em comparação aos grupos controles 

Sham (84,76 ± 19,38pg/mL) e Veículo (102,1 ± 10,44pg/mL), sendo os níveis do grupo Sulfa 

(162,2 ± 11,00 pg/mL) também superiores aos do grupo Sham. Além disso, o grupo CrDFSO-

M 0,5% apresentou níveis de IL-10 superiores até mesmo aos do grupo Sulfa. (Figura34C). 
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Figura 34 – Níveis de TNF-α, IL-1β e IL-10após 3 dias de tratamento com DFSO-M 

 

Os mediadoresTNF-α (A), IL-1β (B) e IL-10 (C) foram mensurados na lesão dos animais após 3 dias de 

tratamento. Os resultados (picograma/mL) foram expressos pela média ± E.P.M.A análise estatística foi feita 

com ANOVA, seguida de Tukey. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 representa diferença significativa em 

comparação o grupo Sham e #p<0,05 e ###p<0,001 em relação ao Veículo. &&p<0,01representa diferença em 

relação ao grupo Sulfa (n=5 animais/grupo). 
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5.3.4 Efeito de CrDFSO-M na produção de TGF-β e VEGF após 7 e 14 dias de 

tratamento 

A dosagem realizada em amostras de tecido referentes ao 7º dia de tratamento 

demonstrou que os níveis de TGF-β não foram diferentes entre os grupos experimentais 

(Figura 35A). No entanto, no 14º dia, o grupo Sham (421,3 ± 75,53 pg/mL) apresentou 

maiores níveis quando comparados aos grupos tratados com Veículo (180,4 ± 42,12 pg/mL), 

Sulfa (206,6 ± 24,74 pg/mL) e CrDFSO-M 1,0% (222,1 ± 11,13 pg/mL), o que ser justificado 

pela presença de fibrose identificada neste período na análise histológica (Figura 35B).  

Na medida em que os valores de VEGF no 7º dia de todos os grupos experimentais 

foram similares (Figura35C), no 14º dia a média do grupo Sham (1530 ± 45,61 pg/mL) foi 

bastante superior aos demais grupos experimentais: Veículo (88,12 ± 5,5 pg/mL), Sulfa 

(110,2 ± 10,3 pg/mL), CrDFSO-M 0,5% (159,2 ± 35,86 pg/mL) e CrDFSO-M 1,0% (72,49 ± 

7,56 pg/mL(Figura35D). Acredita-se que este efeito seja uma consequência da ausência de 

tratamento tópico, pois o grupos Sham só recebeu solução fisiológica. Dessa forma,o tecido 

formadoapresentou desorganização das fibras e retardo na desejada degeneração de pequenos 

vasos sanguíneos, característica da fase de remodelamento do tecido cicatricial formado 

durante o reparo. 
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Figura 35 – Níveis dos fatores de crescimento TGF-β e VEGFapós 7º e 14º dias de 

tratamento com DFSO-M 

 

Os fatores de crescimento TGF-β (A e B) e VEGF (C e D) foram mensurados nas lesões por queimaduras dos 

animais após 7 (A e C) e 14 (B e D) dias de tratamento. Os resultados (picograma/mL) foram expressos pela 

média ± E.P.M. A análise estatística foi feita com ANOVA, seguida de Tukey. Valores de *p<0,05. **p<0,01 e 

***p<0,001 representam diferença estatística em relação ao Sham (n=5 animais/grupo/dia). 
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5.3.5Determinação de colágeno em queimaduras por picrosirius red após 7 e 14 dias de 

tratamento com CrDFSO-M 

Os animais dos grupos controles Sham (29,59 ± 1,18 %; 50,29 ± 1,82 %) e Veículo (26,96 ± 

0,54 %; 51,33 ± 3,23 %) apresentaram percentual semelhante de colágeno total no 7º e 14º 

dia, respectivamente, não havendo diferença estatística entre eles. Já o grupo tratadocom 

CrDFSO-M 1,0% (40,00 ± 0,81 %) foi capaz de aumentar significativamente a deposição de 

colágeno no 7º dia em comparação aos dois grupos controles,enquanto os grupos CrDFSO-M 

0,5% (35,26 ± 1,55 %) e Sulfa (36,69 ± 2,57 %) foram diferentes somente em relação ao 

grupo Veículo (Figura 36A). Ao final do processo de avaliação, no 14º dia, todos os grupos 

apresentaram percentuais de fibras colagênicas similares (Figura 36B). Imagens de todos os 

grupos experimentais representam a deposição do colágeno no 7º e 14º dia (Figura 37 e 

Figura 38). 

Figura 36 – Deposição de colágeno em queimaduras após 7 e 14 dias de tratamento 

com CrDFSO-M 

 

As lesões foram fotografadas (200x) em seis campos e o percentual de colágeno total presente foi determinado 

pelo software Image J®. (A) Percentual de colágeno no 7º dia. (B) Percentual de colágeno no 14º dia. Os 

resultados foram expressos pela média das seis áreas de cada ferida por grupo. A significância estatística foi 

fornecida pelo teste de ANOVA seguido de Tukey, cujo valor *p<0,05 corresponde a diferença em relação ao 

grupo Sham e #p<0,05 ao grupo Veículo (n=5 animais/grupo/dia).
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Figura 37 – Fotomicrografia da pele de camundongo mostrando a deposição de colágeno total em queimadura superficial após 7 dias de 

tratamento com CrDFSO-M

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Picrosirius red de lesões por queimaduras no 7º dia após a cirurgia (aumento de 200x). As setas identificam as fibras de 
colágeno dispostas no tecido remodelado. Sham (A); Veículo (B); Sulfadiazina (C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% (E), (n=5 animais/grupo/dia). 
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Figura 38 – Fotomicrografia da pele de camundongo mostrando a deposição de colágeno total em queimadura superficial após 14 dias de 

tratamento com CrDFSO-M 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Fotomicrografias de lâminas histológicas coradas por Picrosirius red de lesões por queimaduras no 14º dia após a cirurgia (aumento de 200x). As setas identificam as fibras 

de colágeno dispostas no tecido remodelado.Sham (A); Veículo (B); Sulfadiazina (C), CrDFSO-M 0,5% (D) e CrDFSO-M 1,0% (E), (n=5 animais/grupo/dia). 



105 

6. Discussão 

O extrato metanólico das folhas da Sideroxylon obtusifolium (quixaba) demonstrou 

anteriormente atividade anti-infamatória tópica e antibacteriana, que foi justificado pela 

presença de fenóis, taninos pirrogálicos, flavonoides, catequinas e alcaloides(AQUINO et al., 

2016). Além das propriedades antinociceptivas e anti-inflamatória em modelo de edema de 

pata induzido por carragenina, constatado pelo aminoácido derivado da L-prolina, o N-metil-

trans-4-hidroxi-L-prolina (NMP), isolado desta fração (AQUINO et al., 2017). A prolina e 

hidroxiprolina são essenciais para a biossíntese, estrutura e força do colágeno, até mesmo a 

suplementação oral com esses aminoácidos são benéficas na cicatrização de feridas 

(ALBAUGH; MUKHERJEE; BARBUL, 2017). Um estudo com aplicação de L-prolina 

associada ao hidrogel de quitosana demontrou eficácia na cicatrização de feridas 

(THANGAVEL et al., 2016). E outro com um tripeptídeo derivado da prolina, o Ac-PGP, 

acelerou a cicatrização de feridas com aumento na neovascularização (KWON et al., 2017).  

A própria fração metanólica das folhas da quixaba (DFSO-M), contem como 

componente majoritário oNMP, derivado da L-prolina (aminoácido precursor de colágeno), já 

evidenciou efeito cicatrizante no tratamento tópico de lesões excisionais induzidas em 

camundongos através da modulação da resposta inflamatória, aumento da resposta 

antioxidante e da estimulação da produção de fibras colágenas (dados ainda não publicados). 

Dessa forma, este estudo foi capaz de investigar melhor o seu efeito em importantes tipos 

celulares envolvidos na cicatrização bem como em modelo de queimadura superficial 

experimental.  

A velocidade em que os fibroblastos murinos (L929) se duplicam é acelerada quando 

cultivadas em 10% de soro fetal bovino (SFB) no meio de cultivo DMEM, no entanto, para 

que os ensaios de viabilidade celular fossem executados sem esgotamento de espaço livre nas 

placas de 96 poços foi necessário reduzir o percentual de SFB durante o protocolo 

experimental, pois os ensaios foram finalizados em até 96 h após o plaqueamento. Testes 

preliminares foram feitos com concentrações de 0%, 1%, 2,5% e 5% de SFB 10% no DMEM 

(ANEXO 1), sendo a concentração de 2,5% de SFB escolhida para a execução dos protocolos 

com essa linhagem, estratégia semelhante a de Silva e colaboradores, que estabeleceram 5% 

de SFB para ensaios com MTT (2003).  
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Dois ensaios de viabilidade celular com princípios distintos foram escolhidos para 

avaliar o efeito de DFSO-M nas linhagens de L929 e HaCaT, sendo o ensaio do MTT 

utilizado para mensurar a função mitocondrial celular, enquanto o SRB foi utilizado para 

quantificar proteínas celulares, sendo somente este ensaio empregado para RAW 264.7. O 

método de SRB forneceu maior segurança para a expressão dos resultados neste trabalho, por 

ser mais sensível, reprodutível e linear que o MTT, isto foi evidenciado em outros trabalhos 

(TONDER; JOUBERT; CROMARTY, 2015; VICHAI; KIRTIKARA, 2006;BAHADORI  et 

al., 2017). Além disso, a atividade antioxidante de DFSO-M pareceu estimular a 

metabolização do MTT pelos fibroblastos L929 e queratinócitos HaCaT após 24, 48 e 72h de 

incubação, pois a absorbância adquirida na leitura do MTT não foi equivalenteà absorbância 

obtida no ensaio do SRB. 

O extrato metanólico de folhas de Verbascum speciosum demonstrou aumento na 

proliferação de L929 acima de 100% nas concentrações de 20, 40 e 100 µg/mL após 24h de 

incubação, no entanto, esse efeito não foi observado após 48e 72h(DEMIRCI et al., 2014). O 

ensaio de citotoxicidade realizado por este estudo é similar ao MTT, ou seja, a viabilidade 

mitocondrial foi mensurada, sendo obtidos resultados semelhantes aos que encontrados com 

as concentrações similares de DFSO-M. Da mesma forma, o MTT foi usado no estudo de 

extratos hidroalcóolicos da pele do fruto da Plinia peruviana(jaboticaba), que aumentaram a 

viabilidade dos fibroblastos L929 após 24 e 48h e concentrações acima de 200 µg/mL foram 

citotóxicas(PITZ et al., 2017). O extrato etanólico de Caesalpinia sappan aplicado em 

concentrações acima de 50 µg/mL demonstrou redução na viabilidade por MTT após 48h 

(TEWTRAKUL et al., 2015). 

Em comparação aos dados obtidos, o percentual de viabilidade celular de L929 não foi 

alterado após 24h, igualmente observado de vaccaria hipaforina (200 – 6,25 µM) identificada 

da semente de Vaccaria segetalis, após 24h de tratamento(SUN et al., 2017). Em 

contrapartida, após 48h e 72h as maiores concentrações de DFSO-M (25 - 100) apresentaram 

uma redução na viabilidade em comparação ao controle. Este efeito pode ser justificado pela 

atividade citostática de DFSO-M em altas concentrações, pois a absorbância da leitura do 

SRB no momento do tratamento com DFSO-M e a leitura após 72h são similares, mostrando 

que a fração não provocou a morte celular e sim a interrupção do metabolismo celular de 

fibroblastos L929. O ensaio do SRB permite a distinção da atividade citostática de citotóxica, 

além de reduzir a interferência direta da substância testada.  Extratos de plantas com efeitos 
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citotóxicos potentes são evidenciados após um curto tempo de incubação, o que não 

aconteceu com DFSO-M(TAYLOR et al., 2013). 

A pesquisa de antioxidantes de origem vegetal tem adquirido maior enfoque, 

principalmente pela sua aplicação na indústria de alimentos, com intuito de aumentar a 

estabilidade de produtos, quanto como nutracêuticos e fitoterapêuticos(MONIKA et al., 

2016). Além disso, o envolvimento de radicais livres em doenças inflamatórias justifica a 

indicação de diversas plantas medicinais, que reduzem o estresse oxidativo pela capacidade de 

eliminação dos radicais derivados do oxigênio. O alto potencial antioxidante das plantas está 

relacionado com a incidência da radiação ultravioleta recebida, cuja absorção desses raios 

estimula a produção de metabólitos secundários antioxidantes que elevam a sua proteção 

contra agentes oxidantes lesivos(DESMARCHELIER et al., 1999).  

Diversos estudos utilizaram o método do DPPH como triagem para detectar atividade 

antioxidante de extratos e frações (MIER-GIRALDO et al., 2017; PITZ et al., 2017; RAVI et 

al., 2018; SHAREEF et al., 2017; TONIN et al., 2016). O sequestro do radical livre estável 

DPPH pela atividade doadora de hidrogênio presente nas amostras é refletido neste teste, 

sendo universalmente utilizado e validadocomo um ensaio sensível capaz de detectar 

atividade antioxidante mesmo em baixas concentrações(BALEKAR et al., 2012b; ZHANG et 

al., 2016). A fração DFSO-M (100 e 200 µg/mL) apresentou atividade de inibição máxima de 

82,32% e 91,98% do radical DPPH, evidenciando sua forte atividade antioxidante comparada 

à vitamina E (85,68%). Da mesma forma, plantaspertencentes ao bioma da caatinga como os 

frutos de Ximenia americana(Olacaceae) (ALMEIDA et al., 2016), o extrato hidroalcoólico 

de Calendula officinalis (Asteraceae)(FONSECA et al., 2010), assim como as folhas de 

Manilkara zapota (Sapotaceae) (CHANDA, NAGANI, 2010; KANERIA, CHANDA, 2012)e 

as folhas de Pouteria venosa (Sapotaceae) (MONTENEGRO et al., 2006), da mesma família 

de S. obtusifolium,apresentaram atividade antioxidante. 

O peróxido de hidrogênio (H2O2), como um uma espécie reativa de oxigênio, é capaz 

de entrar facilmente nas células, por conta de seu pequeno tamanho, ausência de carga, além 

da capacidade de interagir com ferro e cobre e produzir radicais altamente reativos. Em altas 

concentrações são lesivos aos lipídios, ácidos nucléicos e proteínas celulares(GALICKA et 

al., 2014). Os fibroblastos são células que estão em predomínio durante o processo de 

cicatrização, e podem sofrer agressões de espécies reativas de oxigênio (ROS), em excesso, 

interferindo assim na síntese de colágeno e reduzindo a reparação tecidual (GRAVINA et al., 
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2016). Deste modo, o protocolo experimental de estresse celular induzido por H2O2in vitro em 

fibroblastos simularia uma condição de agressão decorrente de altos níveis de ROS 

produzidos em processos inflamatórios excessivos em queimaduras. 

A concentração de H2O2 (0,65 mM) foi escolhida por causar até 80% de morte celular 

de fibroblastos após 24h de incubação. Nessas condições, a fração DFSO-M, em sua maior 

concentração (100 µg/mL) incubada por 24h, foi capaz de reduzir a morte celular provocada 

pela adição de H2O2. Similarmente a DFSO-M, o extrato hidroalcóolico da pele do fruto da 

Plinia peruviana (Jaboticaba) (100 µg/mL) foi eficaz na prevenção (24h) dos danos causados 

pelo H2O2 (1 mM) por 24h, pelo aumento da viabilidade celular de L929 de forma 

significativa (PITZ et al., 2017). O extrato etanólico de própolis foi capaz de reduzir o 

estresse oxidativo em fibroblastos L929 provocado pelo H2O2 (0,8 mM) e aumentou 

percentual de células vivas, o que foi relacionado à sua atividade antioxidante e seus relatos 

de uso na medicina popular na cicatrização de feridas e condições cutâneas relacionadas ao 

estresse oxidativo(CAO et al., 2017). Da mesma forma, duas frações extraídas do extrato de 

Wedelia lobata, uma em acetato de etila (WEA) outra em clorofórmio e metanol (WCM) 

aumentaram a sobrevida de fibroblastos quando expostos ao H2O2 (0,5 mM) por 24h antes e 

após tratamento com WEA e WCM (3 – 0,19 µg/mL e 25 – 1,56 µg/mL, respectivamente) por 

24h, além do estímulo à migração e maior síntese de colágeno (BALEKAR et al., 2012a).  

Macrófagos são capazes de produzir até 100 fatores de crescimento e proteínas ativas 

na estimulação da proliferação, migração celular e síntese da matriz extracelular 

(MEC)(SHRIVASTAV et al., 2018). A interação de padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) como exemplo o lipopolissacarídeo (LPS), um produto de bactérias 

gram-negativas, é capaz de estimular uma resposta imune inata pela ativação de receptores 

toll-like4 (TLR4), que leva à fosforilação da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) e 

ativa a transcrição do fator de transcrição nuclear κB (NFκB), que por sua vez, estimula a 

expressão e a liberação de mediadores pró-inflamatórios como óxido nítrico (NO), TNF-α, IL-

1β, IL-6;enzimas como a óxido nítrico sintase induzida (iNOS), cicloxigenase-2 (COX-2); e 

prostaglandinas e quimiocinas, como MCP-1, sendo seus elevados níveis responsáveis por 

respostas inflamatórias excessivas(JOSE; KURUP, 2017; KIM et al., 2017; KUO et al., 2018; 

SUN et al., 2017). Os macrófagos são células atuantes não só em processos inflamatórios, 

mas também participam da imunidade inata e adquirida, pelo processamento e apresentação 

de antígenos a células T, pela fagocitose de microrganismos e secreção de citocinas pró-

inflamatórias (LIU et al., 2017). 
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A fração DFSO-M foi utilizada em ensaios de ativação de macrófagos murinos (RAW 

264.7) por LPS para avaliar o seu efeito anti-inflamatório neste tipo celular, visto que é 

fundamental para a regulação de processos inflamatórios assim como na interface do reparo 

tecidual que ocorre na cicatrização de feridas. As mais altas concentrações (25, 50 e 

100µg/mL) foram utilizadas e após 24h de incubação não foi observada citotoxicidade, 

mesmo após a ativação com LPS (100 ng/mL) nenhuma concentração foi capaz de interferir 

na viabilidade celular.  

O LPS é um poderoso ativador de macrófagos e induz a expressão de mediadores pró-

inflamatórios que desempenham papéis cruciais na resposta inflamatória, cuja regulação é um 

importante alvo nos tratamentos de condições inflamatórias. Após a estimulação de RAW 

264.7 com LPS os níveis de NO produzidos aumentam consideravelmente em comparação 

aos seus níveis basais, isso ocorre pelo aumento da expressão de iNOS, que leva ao acúmulo 

de espécies reativas de oxigênio e à ruptura da homeostase tecidual se forem excessivamente 

produzidos(KHAJURIA et al., 2017). NO é uma molécula de sinalização importante na 

regulação vascular, inflamação e defesa do hospedeiro, sendo produzida por três tipos 

deóxido nítrico sintases (NOS), a endotelial, neuronal ou induzida (iNOS), sendo esta última 

induzida por citocinas pró-inflamatórias(KIM et al., 2018b). 

Baseado nisto, os valores de nitrito (produto do NO) secretado pela RAW 264.7 foi 

mensurado após 24h de incubação com DFSO-M, e também com a ativação por LPS 1h após 

a incubação das amostras. De acordo com a literatura, substâncias com potencial efeito anti-

inflamatório promovem uma redução nos níveis de NO, em consequência da estimulação por 

LPS(AHN; HANIF, 2015; DAMODAR et al., 2018; GASPARRINI et al., 2018; KIM et al., 

2018b; PARK et al., 2018; WU et al., 2018), no entanto, DFSO-M não exibiu nenhum efeito 

atenuante sobre a produção elevada de NO nos macrófagos.Curiosamente, o tratamento de 

feridas excisionais com 3% e 10% NMP, após 2 dias, aumentou em cerca de 52% a atividade 

da iNOS em comparação ao Sham (dados não publicados), o que possivelmente contribuiu 

para o efeito benéfico sobre a melhor cicatrização das lesões evidenciada nestes grupos.  

Diferentes citocinas contribuem para vias degradativas de NO, como TGF-β e IL-4, 

que aumentam a atividade de arginase e inibem a atividade de iNOS, enquanto IFN-γ, IL-1 e 

LPS fazem o oposto(WITTE, BARBUL, 2002). Existem relatos na literatura de que altos 

níveis de TGF-β são produzidos pela ativação de macrófagos RAW 264.7 por LPS, que em 

contrapartida reduzem os níveis de NO. Acredita-se que o TGF-β esteja envolvido na 
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produção de inibidores da iNOS, limitando a sua expressão por macrófagos RAW 264.7 

também pela desestabilização do seu RNAm(AKTAN, 2004; ARAUJO-NETO et al., 2010; 

BEN et al., 2011; FORSTERMAN et al., 1992; MITANI et al., 2005; VODOVOTZ et al., 

1993). Com base nisso, podemos sugerir que o efeito de DFSO-M na redução de TGF-β por 

RAW 264.7 após estímulo de LPS pode ter interferido na sua modulação sobre a produção de 

NO.  

A polarização de macrófagosnaive para perfil M1 por ligantes de TLR estimula a 

liberação de altos níveis de NO, mediadores pró-inflamatórios, atividade fagocítica sendo 

interessante a modulação da atividade macrofágica para o controle da inflamação(BUENO-

SILVA et al., 2017). Através da mensuração de citocinas envolvidas na inflamação, podemos 

observar que DFSO-M foi capaz de atenuar significativamente os níveis de TNF-α, IL-1β, IL-

6, bem como de reduzir citocinas anti-inflamatórias como TGF-β e IL-10, com efeito 

proporcional à concentração, e dessa forma, modular a ativação de macrófagos após estímulo 

de LPS. O extrato metanólico das folhas dePouteria campechiana(Sapotaceae) foi capaz de 

reduzir a liberação de TNF-α e IL-6 em macrófagos peritoneais murinos (CHAN-ZAPATA et 

al., 2018). 

De forma similar aos efeitos produzidos por DFSO-M, uma substânciaisolada da 

semente de Vaccaria segetalis não apresentou citotoxicidade em RAW 264.7 pelo método 

SRB após 24h de tratamento (6,25 – 200 µM). Além disso, foi capaz de reduzir a liberação de 

TNF-α, IL-1β, IL-6, NO e PGE2 de maneira concentração-dependente (12,5, 25 e 50 µM) 

assim como a redução na expressão de IL-10, em resposta à ativação de RAW 264.7 por 

LPS(SUN et al., 2017).  

O extrato etanólico de Caesalpinia sappan foi capaz de reduzir expressão de TNF-α, 

NO e PGE2 em RAW 264.7, comprovando seu efeito anti-inflamatório e sustentando seu uso 

para afecções cutâneas como atuante na cicatrização (TEWTRAKUL et al., 2015).O extrato 

da casca de Eucommia ulmoides foi capaz de reduzir NO, iNOS, COX-2, TNF-α e IL-1β em 

consequência da ativação de macrófagos por LPS (KOH et al., 2017). Assim como as partes 

aéreas de Stellera chamaejasme reduziram expressão de TNF-α, IL-1β, COX-2, iNOS e PGE2 

por RAW 264.7 estimuladas por LPS nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. As 

concentrações utilizadas no estudo são idênticas às estabelecidas para os nossos protocolos 

com DFSO-M em macrófagos (KIM et al., 2017). 
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A feofitina-b e outros derivados sintéticos isolados de Nectandra leucanta, já relatados 

na literatura, suprimiram a liberação da citocina anti-inflamatória IL-10 por macrófagos após 

ativação por LPS. Este efeito foi explicado pela própria supressão dos outros mediadores pró-

inflamatórios, como TNF-α, IL-1β, IL-6 e PGE2, visto que a liberação de IL-10 ocorreria em 

resposta ao aumento do perfil pró-inflamatório (LIN et al., 2017). O neovestitol isolado do 

própolis vermelho brasileiro apresentou efeito anti-inflamatório frente a ativação de 

macrófago RAW 264.7 por LPS, através da redução dos níveis de NO, IFN-γ, TNF-α, IL-1β, 

IL-6 e aumento de IL-10. A cascata de ativação do NFκB é iniciada por IL-1β que, por sua 

vez, estimula a expressão da iNOS, IL-6 e TNF-α, sendo a liberação de IL-10 promovida para 

regular negativamente o perfil M1 de macrófagos. O NF-kB está localizado no citoplasma na 

forma inativa, sendo translocado para o núcleo quando ocorre a ativação celular pelo LPS, 

ativando assim a transcrição de genes alvos(BUENO-SILVA et al., 2017). Acredita-se que o 

efeito anti-inflamatório de DFSO-M seja iniciado pela atenuação de IL-1β, que 

consequentemente diminui IL-6 e TNF-α, regulando a ativação do macrófago pelo perfil M1, 

aliado à atenuação de TGF-β e IL-10 que foram moduladas, mas não ao ponto de 

comprometer a capacidade defensora do macrófago, visto que os níveis de NO não foram 

comprometidos. 

A cicatrização de feridas é um processo dinâmico responsável pela ativação de 

numerosos mecanismos intra e intercelulares para restaurar a integridade e 

homeostase(BOATENG; CATANZANO, 2015). A barreira epidérmica é composta por várias 

camadas de queratinócitos que protegem o organismo do ambiente externo, e estes participam 

da restauração desta barreira quando a pele é lesionada, através da intensa atividade 

migratória e proliferativa para reocupar o local desprotegido (FOX et al., 2017). Eles 

diminuem a adesão entre si e com a lâmina basal, através da desmobilização de desmossomos 

e hemidesmossomos, respectivamente, permitindo uma maior flexibilidade para deslizarem 

sobre a matriz recém-sintetizada.  Para avaliar a interação entre agentes biológicos específicos 

e sobre o efeito proliferativo e migratório dos queratinócitos durante a cicatrização, alguns 

protocolos de cultivo celular são úteis, como o ensaio de cicatrização por Scratch(PASTAR et 

al., 2014). 

Inicialmente, a fração DFSO-M nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL aumentou a 

viabilidade celular de queratinócitos humanos (HaCaT), após 24, 48 e 72 h de incubação, 

dessa forma, podemos sugerir que a fração não apresenta citotoxicidade e atua estimulando a 

proliferação de queratinócitos. O extrato hidroalcóolico da casca de Stryphnodendron 
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adstringens(barbatimão), espécie nativa do Cerrado e Caatinga brasileiro, também aumentou 

a viabilidade de HaCaT pelo teste do MTT após 24h(PELLENZ et al., 2018).  

Para confirmar o efeito de DFSO-M sobre a proliferação deHaCaT um ensaio de 

cicatrização in vitro (Scratch) foi realizado, sendo a migração celular avaliadaem conjunto, 

simulando assim o ambiente de cicatrização de feridas. A análise foi realizada de forma 

complementar ao ensaio de viabilidade por SRB, sendo a área livre ocupada 

significativamente pelos queratinócitos tratados com DFSO-M após 24h, 48 e 72h. As 

concentrações de 25 e 50 µg/mL apresentaram uma taxa de reocupação celular bastante 

significativa durante todo o ensaio, reforçando a hipótese de que DFSO-M estimula a 

proliferação de queratinócitos in vitro. 

Em estudo realizado com folhas inteiras de Aloe vera, Aloeferox e Aloemarlothii 

apresentaram rápidas taxas de reocupação pela HaCaT no ensaio Scratch além de 

apresentarem baixa citotoxicidade celular(FOX et al., 2017). Uma substância isolada de uma 

mistura herbal, muito utilizada na Coreia para afecções cutâneas e queimaduras, induziu a 

proliferação e migração da HaCaT após 24h, em baixas concentrações, através da ativação de 

ERK e MAPKs, além do seu efeito cicatrizante sobre feridas excisionais em 

camundongos(PARK et al., 2017). Um óleo essencial das flores de Erigenon annuus 

estimulou proliferação e migração de HaCaT com provável mediação das vias AKT e 

ERK(KIM et al., 2018b). Diante disso, fomos investigar também o efeito de DFSO-M sobre a 

migração celular isoladamente. 

A migração de queratinócitos transcorre de forma precoce no reparo de feridas, 

durante as primeiras 24h após a injúria, a partir das bordas e avança à medida que as células 

se proliferam com o intuito de reocupar a membrana basal e em seguida se estratificando 

através do achatamento e alongamento celular (ROUSSELLE; BRAYE; DAYAN, 2018). A 

fim de descartar o efeito cicatrizante apenas pela proliferação celular, um agente anti-mitótico 

foi utilizado, a mitomicina C, interferindo na duplicação celular e evidenciando somente a 

migração de células pelo ensaio do Scratch(PATRUNO et al., 2010). As melhores 

concentrações (25 e 50 µg/mL) de DFSO-M que apresentaram efeito proliferativo no ensaio 

do Scratch foram capazes de induzir também a migração de queratinócitos de forma 

significativa após 24 e 48h de tratamento. Assim, DFSO-M estimula não só a proliferação, 

mas também a migração em queratinócitos humanos. Um resultante semelhante foi produzido 

pela fração metanólica do extrato de Centella asiatica (100 μg/mL) que aumentou a taxa de 
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migração celular, além de auxiliar no remodelamento durante a cicatrização de feridas 

excisionais em coelhos(AZIS et al., 2017). 

A expressão de e-caderina é reduzida em células epiteliais durante o curso da 

cicatrização de feridas, simbolizando a atividade de migração e mitose na camada epidérmica 

(KUWAHARA et al., 2001). A rotatividade de células epidérmicas é essencial para uma 

rápida cicatrização de feridas, na qual os queratinócitos são estimulados a proliferar-se pela 

regulação de fatores de crescimento e contato intercelular (CHOI et al., 2017). 

Neste sentido, a e-caderina foi mensurada em queratinócitos submetidos ao Scratchpor 

citometria de fluxo, no entanto, DFSO-M não foi capaz de alterar a sua expressão após 48h de 

incubação. Existe a suposição de que se o agente anti-mitótico(Mitomicina) tivesse sido 

utilizado para impedir a proliferação, a migração celular ocorreria de forma mais livre, por 

conta do maior espaço disponível para a locomoção das células, e talvez a expressão de e-

caderina fosse alterada pela fração sob essas condições. Além disso, o efeito de DFSO-M 

sobre a migração de HaCaT pode ser mediado por outro mecanismo de ação. Algumas 

diluições do mel estimularam atividade celular que envolve a proliferação e migração de 

queratinócitos HaCaT após ensaio de MTT e Scratch, além da redução da expressão gênica de 

E-caderina e de outros genes, que estão envolvidos nas atividades de adesão célula-célula, 

necessárias à reepitelização na cicatrização de feridas (YANG et al., 2018). Outros protocolos 

experimentais como ensaio in vitro de co-cultura com fibroblastos e queratinócitos humanos 

ou até mesmo modelo equivalente de pele humana 3D poderiam auxiliar a compreensão de 

como DFSO-M atuaria sobre esses tipos celulares em interação direta. 

A partir dos ensaios in vitro realizados, com DFSO-M em macrófagos, fibroblastos e 

quertatinócitos, foi demonstrado o potencial cicatrizante que a fração apresenta, e dessa forma 

partir para ensaio in vivo em modelo de queimadura superficial, a fim de investigar o seu 

efeito sobre a injúria tecidual mediante a interação de vários tipos celulares durante o 

processo complexo de cicatrização. 

Protocolos experimentais em animais (roedores, porcos e coelhos) são eficientes e 

relevantes para se estudar a fisiopatologia da cicatrização e são obrigatórios para o 

seguimento de ensaios clínicos em humanos. Já foram desenvolvidos modelos de ferida 

excisional, incisional, isquemia, infecção, úlcera aberta, queimadura entre outros, que 

permitem estudar a complexidade da cicatrização e testar novos agentes e estratégias 

terapêuticas para proteger e acelerar a cicatrização das lesões. A indução de queimadura em 
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roedores é amplamente usada pelo baixo custo e o protocolo pode variar de acordo com a 

localização no corpo, método, temperatura do instrumento, profundidade, tamanho da lesão e 

pressão utilizada(GRADA; MERVIS; FALANGA, 2019; HAMBLIN, 2018; SAMI; HEIBA; 

ABDELLATIF, 2018). 

Como modelo farmacológico, a indução de queimadura superficial em camundongos 

foi escolhida para avaliar o efeito de um creme dermatológico contendo a fração DFSO-M 

(CrDFSO-M) nas concentrações de 0,5% e 1% durante o período de 14 dias, tempo suficiente 

para acompanhar o processo completo de reparação tecidual da lesão em camundongos. O 

percentual de DFSO-M foi escolhido de acordo com a extrapolação das melhores 

concentrações (50 e 100 µg/mL) obtidas nos ensaios in vitro, discutidos anteriormente, em 

que foi observado um efeito citoprotetor em fibroblastos murinos sob estresse oxidativo 

induzido por H2O2, estímulo à proliferação e migração de queratinócitos humanos e um efeito 

anti-inflamatório pela modulação na liberação de citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias por macrófagos estimulados com LPS.  

A rápida contração da ferida é essencial no processo de reparo de queimaduras e está 

correlacionada com a redução da formação de cicatriz hipertrófica e do risco de infecção 

(LEE et al., 2014). Um dos parâmetros de êxito na cicatrização é a reepitelização, somente 

quando este objetivo é atingido uma ferida pode ser considerada curada. Quando os 

queratinócitos não conseguem recompor a barreira epidérmica, novas aberturas podem 

ocorrer, principalmente em lesões crônicas(ROUSSELLE; BRAYE; DAYAN, 2018). 

A taxa de contração da queimadura foi observada, em média, a cada dois dias de 

tratamento com CrDFSO-M 0,5% e 1,0% até o 14º dia. Logo no início da evolução da lesão, a 

contração da área queimada após 3, 5 e 7 dias foi estimulada por CrDFSO-M 0,5 e 1,0% de 

forma significativa quando comparadas aos grupos controle Sham e Veículo do creme 

dermatológico. A evolução mais rápida da contração da lesão proporcionada pelo tratamento 

com a fração podereduzir o risco de infecções e acelerar as demais fases da cicatrização. Seu 

efeito foi não inferior ao grupo controle Sulfadiazina de prata, tratamento padrão para 

prevenção de infecções e cicatrização em queimaduras. No entanto, a partir do 9º dia o efeito 

de CrDFSO-M 0,5%, CrDFSO-M 1,0% e Sulfa sobre a contração das lesões não foram 

estendidos até o final do acompanhamento, acredita-se que por conta da evolução rápida da 

cicatrização em camundongos, aliada a fina estrutura da pele, densidade capilar e acelerada 
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taxa metabólica, que por si só, aceleram o reparo em comparação ao dos humanos(SAMI; 

HEIBA; ABDELLATIF, 2018). 

Assim como obtido por CrDFSO-M 0,5% e 1,0%, um extrato metanólico de Carissa 

spinarum usado no tratamento de queimaduras parciais em ratos também demonstrou efeito 

mais pronunciado na contração da lesão nos primeiros dias de avaliação(SANWAL; 

CHAUDHARY, 2011). De outro modo, foi observada a redução significativa da contração de 

queimaduras em camundongos somente a partir do 20º dia de tratamento com látex de Carica 

papaya, sendo capaz de reduzir o tempo de reepitelização de 32 a 29 dias, necessário para o 

reparo dos grupos controles, para 24 e 22 dias em animais tratados com gel contendo 1,0% e 

2,5% do látex, respectivamente(GURUNG; ŠKALKO-BASNET, 2009). 

Um creme contendo um extrato poliherbal de flores de Rosa damascena e folhas de 

Malva sylvestris e Solanum nigrum aumentou a taxa de reepitelização de queimaduras em 

ratos, fato justificado pelo efeito antioxidante, anti-inflamatório e antimicrobiano do extrato 

destas plantas (FAHAMI et al., 2015). O efeito cicatrizante do extrato de raízes de Rubus 

fairholmianus foi evidenciado pelo aumento da contração da lesão e redução do período de 

reepitelização após 21 dias de avaliação em ratos que sofreram queimaduras(GEORGE; 

PARIMELAZHAGAN; CHANDRAN, 2014).  

Para compreender melhor o efeito de CrDFSO-M no início do reparo das 

queimaduras, a análise histológica foi realizada após 3, 7 e 14 dias da injúria térmica. No 3º 

dia não foram observadas diferenças das alterações morfológicas entre as amostras teciduais 

dos grupos experimentais,no entanto, no 7º dia os grupos Sham e Veículo ainda apresentavam 

área ulcerada e presença de infiltrado inflamatório agudo, enquanto CrDFSO-M a 0,5% e 

1,0% estimularam o surgimento de um novo epitélio com presença da camada córnea, 

ausência de úlcera e o desenvolvimento do tecido conjuntivo. Ao final do reparo no 14º dia, 

os grupos Sham e Sulfadiazina ainda apresentavam um epitélio atrófico e discreto infiltrado 

inflamatório crônico, enquanto os grupos CrDFSO-M a 0,5% e 1,0% já haviam formado um 

epitélio estratificado, comtecido conjuntivo remodelado.  

O tratamento tópico com óleo essencial isolado das folhas de Cleistocalyx operculatus 

também acelerou a taxa de contração de queimaduras em camundongos e reorganizou as 

camadas que compõem o epitélio, com observação de folículos pilosos maduros e reordenou 

as fibras dérmicas(TRAN; LE; DAM, 2018). Um estudo com o extrato etanólico das folhas de 

Passiflora edulis, espécie pertencente ao bioma da Caatinga, foi capaz de acelerar o reparo, 
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reduzir o número de células inflamatórias ao 7º dia de tratamento e aumentou a quantidade de 

fibroblastos e deposição e organização das fibras de colágeno em 14 dias de reparo de 

queimaduras em camundongos (BARROS et al., 2016).  

A lesão térmica causa imediata desnaturação proteica e perda da integridade da 

membrana plasmática, imediatamente seguido pela ativação de mediadores inflamatórios 

lesivos, agentes oxidantes e proteases que potencializam os danos aos capilares adjacentes 

causando isquemia e necrose (KECK et al., 2009). Um estudo investigou a alteração na 

expressão de 13 genes relacionados às etapas da cicatrização após uma queimadura profunda. 

O aumento na expressão de citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α ocorre na 

queimadura durante o período inflamatório (3 a 24h) e no proliferativo tardio (3 a 7 dias)(JU 

et al., 2016; KUBO et al., 2014). Baseado nisso, a dosagem de mediadores como IL-1β, TNF-

α e IL-10 foirealizadano tecido de todos os grupos após 3 dias de tratamento, que corresponde 

ao final da fase inflamatória à transição para a fase proliferativa da cicatrização.  

O grupo de queimaduras controle Sham apresentou altos níveis de TNF-α em relação 

aos demais grupos, isso pode ser justificado pela ausência de um ambiente úmido promovido 

por algum tratamento tópico, que pode influenciar no início do reparo e até mesmo na 

inflamação. Os níveis de TNF-α no grupoCrDFSO-M 0,5% foram inferiores ao grupoSham. 

Já os níveis de IL-1β foram aumentados significativamente pelos tratamentos com 

Sulfadiazina e CrDFSO-M 0,5% em comparação ao grupo Veículo, resultado semelhante ao 

de LOO e colaboradores (2014), que relacionam o aumento de IL-1β em queimadurasde 

camundongos à maior atividade dos queratinócitos epidérmicos, que trabalham para repor a 

função de barreira epidérmica quando estimulados por hidrogéis nanofibrosos de peptídeos, 

além da atuação em conjunto com TNF-α para induzir a resposta inflamatória fundamental na 

defesa do tecido.  

A IL-10 também é produzida por queratinócitos epidérmicos e é importante na 

supressão de ROS, NO e no controle de citocinas pró-inflamatórias secretadas por macrófagos 

(THARUKA et al., 2018). Os níveis de IL-10 foram elevados significativamente nos grupos 

tratados com CrDFSO-M e Sulfadiazina, apresentando efeito máximo em lesões do grupo 

CrDFSO-M 0,5%. Esta citocina é produzida para prevenir os danos excessivos da inflamação, 

sendo sua expressão aumentada no período de 12 h até o 7º dia após a lesão térmica (KUBO 

et al., 2014). 
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Uma nanomatriz com fibras de seda atenuou a liberação de citocinas pró-inflamatórias 

como IL-1β e IL-6, e modulou a expressão de TGF-β1, reforçando a teoria de que uma 

resposta inflamatória excessiva pode agravar o dano tecidual causado pela lesão térmica (JU 

et al., 2016). O TGF-β promove a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos que 

depositam colágeno durante a fase proliferativa da cicatrização, no entanto, o desequilíbrio 

entre a produção e degradação da MEC pode causar fibrose e deficiências na cicatrização, 

enquanto baixos níveis de TGF-β podem levar à ineficiência na cicatrização, ao passo que o 

excesso resulta em cicatrizes hipertróficas e queloides, distúrbios fibróticos e supressão do 

sistema imunológico(MOKOENA et al., 2018). A fim de avaliar o efeito de CrDFSO-M sobre 

os fatores de crescimento TGF-β e VEGF durante a fase proliferativa, seus níveis foram 

mensurados no tecido de todos os grupos após 7 e 14 dias de tratamento. 

O tratamento com CrDFSO-M não alterou os níveis de TGF-β e VEGF, que foram 

similarmente produzidos entre os grupos experimentais no 7º e 14º dia, sendo um destaque o 

aumento deste mediador pelo grupo Sham no 14º dia, assim como os níveis de VEGF no 

mesmo período, que foram cerca de 10 vezes maior que nos demais grupos tratados, o que 

pode indicar atraso no remodelamento tecidual. O aumento na expressão de TGF-β ocorre a 

partir das 12h da queimadura até 7 dias, apresentando uma queda no 14º dia (KUBO et al., 

2014; JU et al., 2016). Durante a cicatrização de lesões provocadas por queimaduras, os 

níveis de VEGF apresentam-se altos durante a fase proliferativa que corresponde ao 7º dia até 

uma leve queda no 14º dia, relacionada à fase de remodelamento, em que ocorre uma 

diminuição na vascularização no tecido (KUBO et al., 2014).  

Ji e colaboradores (2016) observaram aumento na expressão de TGF-β superior ao 

controle no 6º dia enquanto no 14º dia a situação foi invertida. Acredita-se que altos níveis de 

TGF-β no local lesionado podem promover o excesso da cicatrização e provocar sequelas 

como queloides e cicatrizes hipertróficas. O TGF-β secretado por plaquetas, linfócitos, 

macrófagos e linfócitos no leito da ferida atuam na proliferação, deposição de MEC e 

modulação da resposta imune(MITANI et al., 2005).  

Apesar da fração DFSO-M não alterar os níveis de TGF-β no 7º dia,a produção de 

colágeno pelos grupos Sulfa, CrDFSO-M 0,5% e 1,0% foram superiores ao grupo Veículo, 

apresentandotambém maior densidade do grupo CrDFSO-M 1,0% em relação ao grupo Sham. 

De forma semelhante, o extrato hidroalcóolico da casca do angico (Anadenanthera 

colubrina), planta nativa da Caatinga, foi capaz de organizar melhor o tecido de granulação, 
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aumentar a densidade de fibroblastos e o número de fibras colagênicas nos 7º e 14º dia em 

feridas cutâneas de ratos (PESSOA et al., 2012). 

O grande risco de progressão da queimadura se dá pela redução da microcirculação 

dérmica, geração de radicais livres e liberação de citocinas e moduladores da lesão, que 

fornecem um ambiente de edema tecidual decorrente do aumento de permeabilidade vascular 

e trombose vascular, que inviabilizam a perfusão sanguínea. Para combater essa maléfica 

progressão e conversão da lesão, novas terapias têm chamado atenção em razão do potencial 

limitante da inflamação, do estresse oxidativo e, por consequência, o restabelecimento do 

fluxo sanguíneo adequado para que o completo reparo decorra com sucesso (SINGER; 

BOYCE, 2017). A restauração da queimadura é complexa e deve contar com cuidados 

dedicados a lesão, gestão da cicatriz, manejo da dor e apoio psicológico(YOUNG; DEWEY; 

KING, 2019). O modelo de queimadura executado neste trabalho produziu uma lesão 

superficial que evoluiu rapidamente e impossibilitou outras análises sobre a remodelação 

tecidual, enquanto uma maior profundidade poderia fornecer mais dados sobre a força tensil, 

quantificação de colágeno da cicatriz bem como a observação da formação de queloides.  

A resposta oxidativa é um dos mecanismos responsáveis pelos danos fisiopatológicos 

da queimadura, sendo assim o estudo de novos antioxidantes ativos é importante para o 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas tópicas(PIELESZ et al., 2016). Os efeitos 

antioxidante e anti-inflamatório demonstrados por DFSO-M em modelos in vitro podem ter 

contribuído diretamente para a melhor resolução do processo cicatricial, com reepitelização 

mais rápida e modulação da inflamação. Adicionalmente, o tratamento de feridas excisionais 

em camundongos com 3% e 10% NMPfoi capaz de reduzir a peroxidação lipídica (TBARS) e 

aumentou GSH no 2º dia em comparação com grupos controles (dados não publicados). 

Alguns recursos biológicos de origem animal e vegetal são empregados no tratamento 

de feridas, como o Mel (Apis melífera), com propriedades anti-inflamatórias, hidratantes e 

nutritivas), Própolis (imunomodulatória e emoliente), Aloe vera (estimula a síntese de 

colágeno), Calendula officinalis (anti-inflamatória e antimicrobiana), Berberis (analgésico, 

antibacteriano), Hypercium perforatum (antimicrobiano, anti-inflamatório, promove 

angiogênese e reepitelização)(VUJANOVIC; VUJANOVIC, 2013). O própolis permite a 

redução do tempo de cicatrização e a formação de cicatriz, aumenta a contração da ferida e 

acelera a reparação dos danos nos tecidos, devido a diversas propriedades evidenciadas na 
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literatura, como antioxidante, antimicrobiana, hepatoprotetora, cicatrizante, antitumoral e 

imunoestimulante(ORYAN et al., 2018). 

Em resumo, DFSO-M demonstrou baixa citotoxicidade nas linhagens de fibroblastos, 

macrófagos e queratinócitos; efeito antioxidante e citoprotetor em fibroblastos sob estresse 

celular; efeito anti-inflamatório através da modulação de mediadores inflamatórios liberados 

por macrófagos ativados; efeito sobre a proliferação e migração de queratinócitos em ensaios 

de cicatrização; além da atividade cicatrizante em queimaduras superficiais em camundongos, 

pela modulação de mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e estimulantes da 

reepitelização. Esses resultados são reforçados pelo efeito de NMP em feridas excisionais 

(dados não publicados), que estimularam a contração da lesão, aumento na produção de fibras 

colágenas e atividade antioxidante, além da modulação da inflamação. 
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7. Conclusão 

A fração metanólica extraída das folhas da Sideroxylon obtusifolium demonstrou 

potencial cicatrizante in vitro ao proteger fibroblastos do estresse celular, modular a atividade 

inflamatória de macrófagos e estimular a proliferação e migração de queratinócitos. Além 

disso, foi capaz de modular a inflamação e acelerar o reparo tecidual de queimaduras 

superficiais em camundongos. Dessa forma, acredita-se que opotencial antioxidante, anti-

inflamatório e cicatrizante da fração DFSO-M dá suporte para maiores estudos que viabilizem 

o desenvolvimento de um produto fitoterápico indicado para o tratamento de feridas e 

queimaduras. 

 

  



121 

8. Referências 

AGRA, M. D. F.; FREITAS, P. F. DE; BARBOSA-FILHO, J. M. Synopsis of the plants 

known as medicinal and poisonous in Northeast of Brazil. Braz J Pharmacog, v. 17, n. 1, p. 

114–140, 2007.  

AHN, S.; et al. Anti-inflammatory activity of ginsenosides in LPS-stimulated RAW 264.7 

cells. Sci Bull, v. 60, n. 8, p. 773–784, 2015.  

AKTAN, F. iNOS-mediated nitric oxide production and its regulation. Life Sci, v. 75, p. 639–

653, 2004.  

ALBAUGH, V. L.; MUKHERJEE, K.; BARBUL, A. Proline Precursors and Collagen 

Synthesis : Biochemical Challenges of Nutrient Supplementation and Wound Healing. J 

Nutr, v.147, p. 2011–2017, 2017.  

ALBUQUERQUE, U. P. DE et al. Medicinal plants of the caatinga (semi-arid) vegetation of 

NE Brazil: A quantitative approach. J Ethnopharmacol, v. 114, p. 325–354, 2007.  

ALBUQUERQUE, U. P. DE et al. Use and extraction of medicinal plants by the Fulni-ô 

indians in northeastern Brazil – implications for local conservation. Sitientibus, Sér Ciênc 

Biol, v. 11, n. 2, p. 309–320, 2011.  

ALBUQUERQUE, U. P. DE. et al. Medicinal and magic plants from a public market in 

northeastern Brazil. J Ethnopharmacol, v. 110, p. 76–91, 2007.  

ALMEIDA, C. F. C. B. R. DE. et al. Life strategy and chemical composition as predictors of 

the selection of medicinal plants from the caatinga (Northeast Brazil). J Arid Environ, v. 62, 

p. 127–142, 2005.  

ALMEIDA, M. L. B. et al. Bioactive compounds and antioxidant potential fruit of Ximenia 

americana L.. Food Chem, v.192, p. 1078–1082, 2016. 

ANDRADE, A. G. DE; LIMA, C. F. DE; ALBUQUERQUE, A. K. B. DE. Efeitos do laser 

terapêutico no processo de cicatrização das queimaduras: uma revisão bibliográfica. Rev Bras 

Queim, v. 9, n. 1, p. 21–30, 2010.  

ANDRADE, V. S. et al. A Possible Anti-Inflammatory Effect of Proline in the Brain Cortex 

and Cerebellum of Rats. Mol Neurobiol, 2017. 

ALVES, A.P.N.N. et al. Avaliação microscópica, estudo histoquímico e análise de 

propriedades tensiométricas da pele de tilápia do Nilo. Rev Bras Queimaduras, v. 14, n. 3, p. 

203-10, 2015. 

AQUINO, N. C. Aspectos químicos, do estudo químico-farmacológico-agronômico de 

aroeiras-do-sertão (Myracrodruon urundeuva fr. all), silvestres e cultivadas. 2017. 

432f.Tese (Doutorado em Química) – Centro de Ciências, Universidade federal do Ceará, 

Fortaleza, 2017. 

AQUINO, P. E. A. DE et al. The anti-inflammatory effects of N-methyl-(2S,4R)-trans-4-

hydroxy-L-proline from Syderoxylon obtusifolium are related to its inhibition of TNF-alpha 

and inflammatory enzymes. Phytomedicine, v. 24, p. 14–23, 2017. 



122 

AQUINO, P. et al. Evaluation of the Topical Anti-inflammatory Activity and Antibacterial 

Activity of Methanol Extract in the Sideroxylon obtusifolium. Acta biol. Colomb. v. 21, n. 1, 

p. 131–140, 2016.  

ARAUJO-NETO, V. et al. Therapeutic benefits of Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex 

Roem. & Schult.) T. D. Penn., Sapotaceae, in experimental models of pain and inflammation. 

Braz JPharmacog, v. 20, n. 6, p. 933–938, 2010.  

AUGER, C.; SAMADI, O.; JESCHKE, M. G. The biochemical alterations underlying post-

burn hypermetabolism. Biochim Biophys Acta, v. 1863, p. 2633–2644, 2017.  

AZIS, H. A. et al. In vitro and In vivo wound healing studies of methanolic fraction of 

Centella asiatica extract. S Afr J Bot, v. 108, p. 163–174, 2017.  

AZIZ, M. A. et al. Traditional uses of medicinal plants practiced by the indigenous 

communities at Mohmand Agency, FATA, Pakistan. J Ethnobiol Ethnomed, v. 14, n. 2, p. 

1–16, 2018.  

BALEKAR, N. et al. Evaluation of the wound healing potential of Wedelia trilobata ( L .) 

leaves. J Ethnopharmacol, v. 141, n. 3, p. 817–824, 2012a. 

BARROS et al. Efeitos da Passiflora edulis S.no processo de cicatrizaçãoem queimaduras 

induzidas emcamundongos. ConScientiae Saúde, v. 122, n. 15, p. 122-128, 2016. 

BALEKAR, N. et al. Wound healing activity of ent-kaura-9(11),16-dien-19-oic acid isolated 

fromWedelia trilobata (L.) leaves. Phytomedicine, v. 19, p. 1178– 1184, 2012b. 

BELTRÃO, A. E. S. et al. In vitro biomass production of Sideroxylon obtusifolium (Roem & 

Schult). Braz J Pharmacog, v. 18, p. 696–698, 2008.  

BEN, P. et al. Curcumin promotes degradation of inducible nitric oxide synthase and 

suppresses its enzyme activity in RAW 264.7 cells. Int Immunopharmacol, v. 11, p. 179–

186, 2011.  

BIELEFELD, K. A.; S. AMINI-NIK; ALMAN, B. A. Cutaneous wound healing: recruiting 

developmental pathways for regeneration. Cell Mol Life Sci, v. 70, p. 2059–2081, 2013. 

BITU, V. DE C. N. et al. Ethnopharmacological study of plants sold for therapeutic purposes 

in public markets in Northeast Brazil. J Ethnopharmacol, v. 172, p. 265–272, 2015. 

BOATENG, J.; CATANZANO, O. Advanced Therapeutic Dressings for Effective Wound 

Healing — A Review. J Pharmaceutical Sci, v. 104, p. 3653–3680, 2015.  

BONDET, V.; BRAND-WILLIAMS, W.; BERSET, AND C. Kinetics and Mechanisms of 

Antioxidant Activity using the DPPH•Free Radical Method.LWT - Food Science and 

Technology, v. 30,p.  609–6, 1997.  

BRAGA, V. Spatial integration of E-cadherin adhesion, signalling and the epithelial 

cytoskeleton. Curr Opin in Cell Biol, v. 42, p. 138–145, 2016.  

BRAND-WILLIAMS, M. E. C.; BERSET, C. Use of a Free Radical Method to Evaluate 

Antioxidant Activity. LWT - Food Science and Technology, v. 28, n. 1, p. 25–30, 1995.  

Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento deAtenção 



123 

especializada. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras.Série F. 

Comunicação e Educação em Saúde. Brasília, 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêuticae Insumos Estratégicos. Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais : RENAME 2017, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, Departamentode Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos Brasília, 

2017. 

BUENO-SILVA, B. et al. Anti-inflammatory mechanisms of neovestitol from Brazilian red 

propolis in LPS-activated macrophages. J Funct Foods, v. 36, p. 440–447, 2017.  

CAO, X. et al. Mechanisms underlying the wound healing potential of propolis based on its in 

vitro antioxidant activity. Phytomedicine, v. 34, p. 76–84, 2017.  

CARTAXO, S. L.; SOUZA, M. M. DE A.; ALBUQUERQUE, U. P. DE. Medicinal plants 

with bioprospecting potential used in semi-arid northeastern Brazil. J Ethnopharmacol, v. 

131, p. 326–342, 2010.  

CAVALCANTE, G. M. et al. Experimental model of traumatic ulcer in the cheek mucosa of 

rats. Act Cirur Bras, v. 26, n. 3, p. 227–234, 2011.  

CICHOREK, M. et al. Skin melanocytes: biology and development. Postep Derm Alergol,v. 

1, p. 30-41, 2013. 

CHANDA, S. V., NAGANI, K. V. Antioxidant Capacity of Manilkara zapota L. Leaves 

Extracts Evaluated byFour in vitroMethods. Nat Sci, v. 8(10), 2010. 

CHEN, R.et al.Nuclear DAMP complex-mediated RAGE-dependent macrophage cell death. 

Biochem Biophys Res Commun, v. 458, p. 650-655, 2015. 

CHOI, D.et al. Control of the intracellular levels of prostaglandin E2 through inhibition of the 

15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase for wound healing. Bioorgan Med Chem, v. 21, p. 

4477–4484, 2013.  

CHOI, J. H. et al. Skin renewal activity of non-thermal plasma through the activation of β -

catenin in keratinocytes. Sci Reports, v. 7, p. 1–11, 2017.  

CORREIA, A. F. et al. Activity of crude extracts from Brazilian cerrado plants against 

clinically relevant Candida species. BMC Complement Altern Med, v. 16, p. 1-9, 2016.  

CRUZ, B. DE F.; CORDOVIL, P. B. L.; BATISTA, K. DE N. M. Perfil epidemiológico de 

pacientes que sofreram queimaduras no Brasil: revisão de literatura. Rev Bras Queimaduras, 

v. 11, n. 4, p. 246–250, 2012. 

DALLAL, M. M. S. et al. A comparison between occlusive and exposure dressing in the 

management of burn wound. Burns, v. 42, p. 578–582, 2016.  

DALMEDICO, M. M. et al. Hyaluronic acid covers in burn treatment: a systematic review. 

Rev Esc Enferm USP, v. 50, n. 3, p. 519–524, 2016.  

DAMODAR, K. et al. Synthesis and in vitro evaluation of homoisoflavonoids as potent 

inhibitors of nitric oxide production in RAW-264.7 cells. Bioorg Med Chem Lett, v. 28, p. 

2098–2102, 2018.  



124 

DARBY, I. A. et al. The myofibroblast, a key cell in normal and pathological tissue repair. 

Cell Mol Life Sci, 2015.  

DAUGHERTY, T. H. F.; PRIBAZ, J. J.; NEUMEISTER, M. W. The Use of Prefabricated 

Flaps in Burn Reconstruction. Clin Plastic Surg, v. 44, p. 813–821, 2017.  

DEMIRCI, S. et al. In vitro wound healing activity of methanol extract of Verbascum 

speciosum. Inter J Appl Res Nat Prod, v. 7, n. 3, p. 37–44, 2014.  

DESMARCHELIER, C. et al. Antioxidant and free radical scavenging activities in extracts 

from medicinal trees used in the ‘Caatinga’ region in northeastern Brazil. J Ethnopharmacol, 

v. 67, p. 69–77, 1999.  

DISSANAIKE, S.; RAHIMI, M. Epidemiology of burn injuries: Highlighting cultural and 

socio-demographic aspects. Int Rev Psychiatr, v. 21, n. 6, p. 505–511, 2009. 

ELKINS-WILLIAMS, S. T.; MARSTON, W. A.; HULTMAN, C. S. Management of the 

Chronic Burn Wound. Clin Plastic Surg, v. 44, p. 679–687, 2017.  

FARINAS, A. F. et al. Burn wounds in the young versus the aged patient display differential 

immunological responses. Burns, v. 44, p. 1475–1481, 2018.  

FERREIRA, F. V.; PAULA, L. B. DE. Silver sulfadiazine versus herbal medicines : a 

comparative study of the effects in the treatment of burn injuries. Rev Bras Queimaduras, v. 

12, n. 3, p. 132–139, 2013.  

MACEDO, J. G. F. et al. Analysis of the Variability of Therapeutic Indications of Medicinal 

Species in the Northeast of Brazil: Comparative Study. Evid-Based Compl Alt, v. 2018, p. 

1–28, 2018.  

FODOUOP, S. P. C. et al. Effects of Vitellaria paradoxa (C.F. Gaertn.) aqueous leaf extract 

administration on Salmonella typhimurium-infected rats. BMC Complement Altern Med, v. 

17, n. 160, p. 1–11, 2017.  

FONSECA, Y. M. et al. Protective effect of Calendula officinalis extract against UVB-

induced oxidative stress in skin: Evaluation of reduced glutathione levels and matrix 

metalloproteinase secretion. J Ethnopharmacol, v. 127, p. 596–601, 2010.  

FORSTERMAN, U. et al. Induced RAW 264.7 macrophages express soluble and particulate 

nitric oxide synthase : inhibition by transforming growth factor-β. Eur J Pharmacol, v. 225, 

p. 161–165, 1992.  

FOX, L. T. et al. In vitro wound healing and cytotoxic activity of the gel and whole-leaf 

materials from selected aloe species. J Ethnopharmacol, v. 200, p. 1–7, 2017. 

FREITAS, M. S. DE et al. Epidemiological characteristics of patients with third degree burns 

in Hospital of Emergency of Sergipe. Rev Bras Queimaduras v. 14, n. 1, p. 18–22, 2015. 

FRIERI, M.; KUMAR, K.; BOUTIN, A. Wounds, burns, trauma, and injury. Wound 

Medicine, v. 13, p. 12–17, 2016.  

FUJIMI, S. et al. Murine dendritic cell antigen-presenting cell function is notaltered by burn 

injury. J Leuk Biol, v. 85, 2009. 

GALICKA, A. et al. Anethole prevents hydrogen peroxide-induced apoptosis and collagen 



125 

metabolism alterations in human skin fibroblasts. Mol Cell Biochem, v. 394, p. 217–224, 

2014.  

GANTWERKER, E. A.; HOM, D. B. Skin: Histology and Physiology of Wound Healing. 

Clin Plastic Surg, v. 39, p. 85–97, 2012.  

GASPARRINI, M. et al. Protective effects of Manuka honey on LPS-treated RAW 264.7 

macrophages. Part 2: Control of oxidative stress induced damage, increase of antioxidant 

enzyme activities and attenuation of inflammation. Food Chem Toxicol, v. 120, p. 578-587, 

2018. 

GEBÄCK, T. et al. TScratch: A novel and simple software tool for automated analysis of 

monolayer wound healing assays. BioTechniques, v. 46, p. 265–274, 2009.  

GEORGE, B. P.; PARIMELAZHAGAN, T.; CHANDRAN, R. Anti-inflammatory and 

wound healing properties of Rubus fairholmianus Gard. root-An in vivo study. Ind Crops 

Prod, v. 54, p. 216–225, 2014.  

GHASEMIAN, M.; OWLIA, S.; OWLIA, M. B. Review of Anti-Inflammatory Herbal 

Medicines. Adv Phar Sc, v. 2016, 2016.  

GILL, P. Early management of paediatric burn injuries. Paediatr Child Health, v. 27, n. 9, p. 

406–414, 2017.  

GRADA, A.; MERVIS, J.; FALANGA, V. Research Techniques Made Simple: Animal 

Models of Wound Healing. J Inv Derm, v. 138, p. 2095-2105, 2019. 

GUO, S.; DIPIETRO, L. A. Factors Affecting Wound Healing. J Dent Res, v. 89, n. 3, p. 

219–229, 2010.  

GURUNG, S.; ŠKALKO-BASNET, N. Wound healing properties of Carica papaya latex: In 

vivo evaluation in mice burn model. J Ethnopharmacol, v. 121, p. 338–341, 2009.  

HAMBLIN, M. R.; Novel pharmacotherapy for burn wounds: what are the advancements. 

Exp Opi Pharmacot, p. 1–17, 2018.  

HEIDARI, M. et al. Efficacy of topical application of standardized extract of Tragopogon 

graminifolius in the healing process of experimental burn wounds. J Trad Chin Medic Sci, 

p. 1–6, 2018.  

HESKETH, M. et al. Macrophage Phenotypes Regulate Scar Formation and Chronic Wound 

Healing. Int J Mol Sci, v. 18, p. 1–10, 2017.  

HORST, B. T. et al. Advances in keratinocyte delivery in burn wound care. Adv Drug Deliv 

Rev, v. 123, p. 18–32, 2018.  

HOUGHTON, P. et al. The sulphorhodamine (SRB) assay and other approaches to testing 

plant extracts and derived compounds for activities related to reputed anticancer activity. 

Methods, v. 42, n. 4, p. 377–387, 2007.  

HUANG, C. H. et al. Negative pressure induces p120-catenin-dependent adherens junction 

disassembly in keratinocytes during wound healing. Biochim Biophys Acta, v. 1863, p. 

2212–2220, 2016.  

HUNG. et al. E-cadherin and its downstream catenins are proteolytically cleaved in human 



126 

HaCaT keratinocytes exposed to UVB.Exp Dermatol, v.15, p.315–321, 2006.  

INFANGER, M., et al. Vascular endothelial growth factor serum level is strongly enhanced 

after burn injury and correlated with local and general tissue edema. Burns, v. 30, n. 4, p. 

305–311, 2004. 

JANG, J. K. et al. Wound healing effect of cuttlebone extract in burn injury of rat. Food Sci 

Biotechnol, v. 22, n. S, p. 99–105, 2013.  

JI, Y. et al. Sodium humate accelerates cutaneous wound healing by activating TGF-β/Smads 

signaling. Acta Pharm Sin B, v. 6, n. 2, p. 132–140, 2016.  

JOHNSON, C. Management of burns. Surgery, v. 36, n. 8, p. 435–440, 2018.  

JOSE, G. M.; KURUP, G. M. The efficacy of sulfated polysaccharides from Padina 

tetrastromatica in modulating the immune functions of RAW 264.7 cells. Biomed 

Pharmacother, v. 88, p. 677–683, 2017.  

JU, H. W. et al. Wound healing effect of electrospun silk fibroin nanomatrix in burn-model. 

Int J Biol Macromol, v. 85, p. 29–39, 2016.  

KANITAKIS, J. Anatomy, histology and immunohistochemistry of normal human skin. Eur 

J Dermatol, v. 12, n. 4, p. 1-13, 2002.  

KECK, M. et al. Pathophysiology of burns. Wien Med Wochenschr, v. 159, n. 13-14, p. 

327–336, 2009.  

KEEPERS, Y. P. et al. Comparison of the Sulforhodamine B Protein and Tetrazolium (MTT) 

Assays for in vilro Chemosensitivity Testing. EurJ Cancer, v. 27, n. 7, p. 897-900, 1991.  

KENWORTHY, P. et al. Monitoring wound healing in minor burns - A novel approach. 

Burns, v. 44, p. 70–76, 2018.  

KHAJURIA, V. et al. Anti-inflammatory potential of hentriacontane in LPS stimulated RAW 

264.7 cells and mice model. Biomed Pharmacother, v. 92, p. 175–186, 2017.  

KIM, M. et al. Stellera chamaejasme and its constituents induce cutaneous wound healing and 

anti-inflammatory activities. SciRep, p. 1–12, 2017.  

KIM, D.et al. Chemical Composition of Essential Oil from Erigeron annuus (L.) Pers. Flower 

and its Effect on Migration and Proliferation in Keratinocyte. J Essent Oil Bear Pl, v. 21, p. 

1146-1154, 2018a.  

KIM, E. et al.,Anti-inflammatory effect of Apo-9′-fucoxanthinone via inhibition of 

MAPKsand NF-kB signaling pathway in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophagesand 

zebrafish model. Int Immunopharmacol, v. 59,p. 339–346, 2018b. 

KOWALSKE, K. J. Burn Wound Care. Phys Med Rehabil Clin N Am, v. 22, p. 213–227, 

2011.  

KUBO, H. et al. Temporal expression of wound healing-related genes in skin burn injury. 

Legal Medicine, v. 16, p. 8–13, 2014.  

KUO, C. et al. Comparison of anti-inflammatory effect and protein profile between the water 

extracts from Formosan sambar deer and red deer. J Food Drug Anal, v. 26, p. 1275–1282, 



127 

2018.  

KUWAHARA, M. et al. E-cadherin expression in wound healing of mouse skin. J Cutan 

Pathol, v. 28, p. 191–199, 2001.  

KWON, Y. W. et al. N-Acetylated Proline- Glycine-Proline Accelerates Cutaneous Wound 

Healing and Neovascularization by Human Endothelial Progenitor Cells. SciRep, p. 1–13, 

2017.  

LADAK, A.; TREDGET, E. E. Pathophysiology and Management of the Burn Scar. Clin 

Plastic Surg, v. 36, p. 661–674, 2009.  

LANDÉN, N. X.; LI, D.; STAHLE, M. Transition from inflammation to proliferation : a 

critical step during wound healing. Cell Mol Life Sci, v. 73, p. 3861–3885, 2016.  

LATTOUF, R.et al.. Picrosirius Red Staining: A Useful Tool to Appraise Collagen Networks 

in Normal and Pathological Tissues.J Histochem Cytochem, v. 62, n. 10, p. 751 –758, 2014. 

LEANDRO, L. M. G. et al. Avaliação da atividade antibacteriana e modulatória de extratos 

metanólico e hexânico da casca de Sideroxylon obtusifolium. E-ciência, v. 1, n. 1, p. 1-12, 

2013. 

LEÃO, C. E. G. et al. Epidemiology of burns in Minas Gerais. Rev Bras Cir Plast, v. 26, n. 

4, p. 573–577, 2011.  

LEITE, N. S. et al. Avaliação das atividades cicatrizante, anti-inflamatória tópica e 

antioxidante do extrato etanólico da Sideroxylon obtusifolium (quixabeira). Rev Bras Pl Med, 

v. 17, n. 1, p. 164–170, 2015.  

LEU, J. G. et al. The effects of gold nanoparticles in wound healing with antioxidant 

epigallocatechin gallate and α-lipoic acid. Nanomed-Nanotechnol, v. 8, n. 5, p. 767–775, 

2012.  

LIMA-JUNIOR, E. M. et al. Uso da pele de tilápia (Oreochromis niloticus), como curativo 

biológico oclusivo, no tratamento de queimaduras. Rev Bras Queimaduras. v.16, n.1, p.10- 

LIN, C. et al. Lipopolysaccharide-Induced Nitric Oxide, Prostaglandin E2, and Cytokine 

Production of Mouse and Human Macrophages Are Suppressed by Pheophytin-b. Int J Mol 

Sci, v. 18, p. 1-14, 2017. 

LIU, F. et al. Immunomodulatory effects of xanthan gum in LPS-stimulated RAW 264.7 

macrophages. Carbohyd Polym, v. 169, p. 65-74, 2017. 

LOO, Y. et al. Ultrashort peptide nanofibrous hydrogels for the acceleration of healing of 

burn wounds. Biomaterials, v. 35, p. 4805–4814, 2014.  

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas 

do Brasil. 2. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. v. 2, 368 p, 2002. 

MANNING, J. Sepsis in the Burn Patient. Crit Care Nurs Clin N Am, v. 30, p. 423–430, 

2018.  

MARKESON, D.et al. Scarring, stem cells, scaffolds and skin repair. J Tissue Eng Regen 

Med v. 9, p. 649–668, 2015.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617


128 

MARMITT, D. J. et al. The healing properties of medicinal plants used in the Brazilian public 

health system: a systematic review. J Wound Care, v. 27, n. 6, p. 4-13 2018.  

MATHES, S. H.; RUFFNER, H.; GRAF-HAUSNER, U. The use of skin models in drug 

development. Adv Drug Deliv Rev, v. 69–70, p. 81–102, 2014.  

MELO, J. G. DE; AMORIM, E. L. C. DE; ALBUQUERQUE, U. P. DE. Native medicinal 

plants commercialized in Brazil – priorities for conservation. Environ Monit Assess, v. 156, 

p. 567–580, 2009. 

MIER-GIRALDO, H. et al. Cytotoxic and Immunomodulatory Potential Activity of Physalis 

peruviana Fruit Extracts on Cervical Cancer (HeLa) and Fibroblast. J Evid Based 

Complementary Altern Med, v. 22, n. 4, p. 777–787, 2017.  

MITANI, T. et al. TGF-β1 enhances degradation of IFN-γ-induced iNOS protein via 

proteasomes in RAW 264.7 cells. Nitric Oxide, v. 13, p. 78–87, 2005. 

MOHAMMED, A.; KUMAR, D.; RIZVI, S. I. Emergence of traditional antidiabetic 

treatments as starting points for development of modern medicine. J Exp Integr Med, v. 5,3, 

2015.  

MOKOENA, D.et al. Role of photobiomodulation on the activation of the Smad pathway via 

TGF-β in wound healing. J Photochem Photobiol, B: Biology, v. 189, p. 138-144, 2018. 

MOLYNEUX, P. The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for 

estimating antioxidant activity. Songklanakarin J. Sci. Technol, v. 26, n. 2, p. 211–219, 

2004.  

MOMTAZ, S. et al. Tyrosinase inhibition by extracts and constituents of Sideroxylon inerme 

L. stem bark, used in South África for skin lightening. J Ethnopharmacol, v. 119, p. 507–

512, 2008.  

MONIKA et al. Antioxidant Effect of Some Medicinal Plants: A Review. Inventi Rapid: 

Planta Activa, v. 2016, n. 1, p. 1–8, 2016.  

MONSUUR, H. N. et al. Burn Eschar Stimulates Fibroblast and Adipose Mesenchymal 

Stromal Cell Proliferation and Migration but Inhibits Endothelial Cell Sprouting. Int J Mol 

Sci., v. 18, p. 1–11, 2017. 

MONTENEGRO, L. H. M. et al. Terpenóides e avaliação do potencial antimalárico, 

larvicida,anti-radicalar e anticolinesterásico de Pouteria venosa (Sapotaceae). Braz J 

Pharmacogn, v. 16, p. 611-617, 2006. 

MOSER, H.; PEREIMA, R. R.; PEREIMA, M. J. L. Evolution of silver dressings in the 

treatment of partial thickness burns. Rev Bras Queimaduras v. 12, n. 2, p. 60–67, 2013.  

MOSMANN T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to 

proliferation and cytotoxicity assays, JImmunolMethods, v.65, p. 55-63, 1983. 

NASCIMENTO, J. E. DO et al. Produtos à base de Plantas Medicinais comercializados em 

Pernambuco - Nordeste do Brasil. Acta Farm Bonaer, v. 24, n. 1, p. 113–122, 2005.  

NETO, F. C. et al. Antimicrobial Activity of Sideroxylon obtusifolium (Roem. and Schult) 

T.D. Penn. (Sapotaceae). EC Microbiology, v. 11, n. 6, p.250-256, 2017. 



129 

NYAME, T. T. Clinical Applications of Skin Substitutes Skin substitutes Allografts Dermal 

templates Chronic wounds Foot ulcers. Surg Clin North Am, v. 94, n. 4, p. 839–850, 2014.  

OJEH, N. et al. Stem Cells in Skin Regeneration , Wound Healing , and Their Clinical 

Applications. Int J Mol Sci v. 16, p. 25476–25501, 2015.  

OLIVEIRA, A. P. et al. Metabolite Profiling of the Leaves of the Brazilian Folk Medicine 

Sideroxylon obtusifolium. Planta Med, v. 78, p. 703-710, 2012. 

ORYAN, A. et al. The concurrent use of probiotic microorganism and collagen 

hydrogel/scaffold enhances burn wound healing: An in vivo evaluation. Burns, v. 44, p. 

1775–1786, 2018.  

PAPAZISIS, K. T. et al. Optimization of the sulforhodamine B colorimetric assay. 

JImmunol Methods, v. 208, n. 2, p. 151–158, 1997.  

PARK, J. Y. et al. Wound healing effects of deoxyshikonin isolated from Jawoongo: In vitro 

band in vivo studies. J Ethnopharmacol, v. 199, p. 128–137, 2017. 

PARK, J. Y. et al. Aqueous extract of Dipsacus asperoides suppresseslipopolysaccharide-

stimulated inflammatoryresponses by inhibiting the ERK1/2 signalingpathway in RAW 264.7 

macrophages. J Ethnopharmacol, 2018. 

PASTAR, I. et al. Epithelialization in Wound Healing: A Comprehensive Review. 

AdvWound Care, v. 3, n. 7, p. 445–464, 2014.  

PATRUNO, A. et al. Extremely low-frequency electromagnetic fields accelerates wound 

healing modulating MMP-9 and inflammatory cytokines. Br J Dermatol, v.162, p. 258-266, 

2010.  

PAULINO, R. DA C. et al. Contribution to knowledge and conservation of laranjinha. 

Interações, v. 12, n. 2, p. 215–223, 2011.  

PEDROSA, K. M. et al. Uso e disponibilidade local de Sideroxylon obtusifolium (ROEM. & 

SCHULT.) T.D. PENN. (Quixabeira) em três regiões da depressão sertaneja da Paraíba, 

Nordeste do Brasil. Bio Far, v. 2012, p. 158–183, 2012.  

PELLENZ, N. L. et al. Analysis of In Vitro Cyto- and Genotoxicity of Barbatimão Extract on 

Human Keratinocytes and Fibroblasts. BioMed Res Int, v. 2018, p. 1-11, 2018.  

PEREIRA, J. V. et al. Antifungal potential of Sideroxylon obtusifolium and Syzygium cumini 

and their mode of action against Candida albicans, Pharm Biol, v. 54, n. 10, p. 2312-2319, 

2016.  

PESSOA, W. S. et al. Effects of angico extract (Anadenanthera colubrina var. cebil)in 

cutaneous wound healing in rats. Acta Cir Bras, v. 27, n. 10, p. 665 – 670, 2012. 

PICCOLO, N. S.; PICCOLO, M. S.; PICCOLO, M. T., Fat Grafting for Treatment of Burns, 

Burn Scars, and Other Difficult Wounds. Clin Plastic Surg, v. 42, p. 263–283, 2015.  

PIELESZ, A. et al. Active antioxidants in ex-vivo examination of burn wound healing by 

means of IR and Raman spectroscopies—Preliminary comparative research. Spectrochim 

Acta A Mol Biomol Spectrosc, v. 173, p. 924-930, 2016.  

PITZ, H. DA S. et al. Cytoprotective Effects of Jaboticaba (Pliniaperuviana, Poir. Govaerts) 



130 

Fruit Peel Extracts against H2O2-Induced Oxidative Stress. React Oxyg Species, v. 04, n. 11, 

p.362-371, 2017.  

PONNUSAMY, Y. et al. Polyphenols rich fraction of Dicranopteris linearis promotes 

fibroblast cell migration and proliferation in vitro. J Ethnopharmacol, v. 168, p. 305–314, 

2015.  

RÄSÄNEN, K.; VAHERI, A. Proliferation and motility of HaCaT keratinocyte derivatives is 

enhanced by fibroblast nemosis. Exp Cell Res, v. 316, p. 1739–1747, 2010.  

RAVI, A. et al. Antioxidant Activity and In Silico Analysis of Centella asiatica and 

Indigofera aspalathoides in Psoriasis. BiomedPharmacol J, v. 11, n. 3, p. 1403–1412, 2018.  

RENNO, A.C.M. et al. Effect of low-level laser therapy (660 nm) on the healing of second-

degree skin burns in rats. J Cosmetic Laser Ther, v. 13, p. 237–242, 2011. 

RIBEIRO, D. A. et al. Potencial terapêutico e uso de plantas medicinais em uma área de 

Caatinga no estado do Ceará, nordeste do Brasil. Rev Bras Pl Med., v. 16, n. 4, p. 912–930, 

2014.  

RITTIÉ, L. Cellular mechanisms of skin repair in humans and other mammals. J Cell 

Commun Signal, v. 10, p. 103–120, 2016.  

ROSSI, L. A. et al. Cuidados locais com as feridas das queimaduras. Rev Bras 

Queimaduras, v. 9, n. 2, p. 54–59, 2010.  

ROUSSELLE, P.; BRAYE, F.; DAYAN, G. Re-epithelialization of adult skin wounds : 

Cellular mechanisms and therapeutic strategies. Adv Drug Deliv Rev, 2018.  

ROWAN, M. P. et al. Burn wound healing and treatment: Review and advancements. Crit 

Care, v. 19, n. 1, p. 1–12, 2015.  

RUELA, H. S. et al. Antibacterial and antioxidant activities and acute toxicity of Bumelia 

sartorum, a Brazilian medicinal plant. Braz J Med Pharmacog, v. 21, n. 1, p. 86–91, 2011.  

SAEIDINIA, A. et al. Partial-thickness burn wounds healing by topical treatment. Medicine, 

v. 9, p. 1-9, 2017.  

SALIBIAN, A. A. et al. Current concepts on burn wound conversion — A review of recent 

advances in understanding the secondary progressions of burns. Burns, v. 42, n. 5, p. 1025–

1035, 2016.  

SAMI, D. G.; HEIBA, H. H.; ABDELLATIF, A. Wound Healing Models: A Systematic 

Review of Animal and Non-Animal Models. Wound Medicine, v. 24, n. 1, p. 8-17, 2018.  

SAMPAIO, T. et al. Antimicrobial Potential of Plant Extracts and Chemical Fractions of 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.). J Contemp Dent Pract, v. 18, n. 5, p. 392–398, 

2017.  

SANTOS, M. O. et al. Medicinal plants: Versatility and concordance of use in the caatinga 

area, Northeastern Brazil. An Acad Bras Cienc, v. 90, n. 3, p. 2767–2779, 2018.  

SANWAL, R.; CHAUDHARY, A. K. Wound healing and antimicrobial potential of Carissa 

spinarum Linn. in albino mice. J Ethnopharmacol, v. 135, p. 792–796, 2011.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22139095


131 

SCHIOZER, W. Banco de pele no Brasil. Rev Bras Queimaduras, v. 11, n. 2, p. 53–55, 

2012.  

SENGUPTA, R.et al. Analgesic and anti-inflammatory plants: An updated review Int J 

Pharm Sci Rev Res, v. 12, n. 2, p. 114–119, 2012.  

SEPEHRIPOUR, S.; DUGGINENI, S.; SHAHSAVARI, S. Life expectancy in elderly 

patients following burns injury. Burns, v. 44, p. 1446–1450, 2018.  

SHAREEF, M. I.; GUPTA, A.; GUPTA S., Antioxidant and Anticancer Study of Boerhavia 

erecta. Int J Curr Microbiol AppSci,v. 6, n. 9, p. 879–885, 2017.  

SHELEMBE, B. G.; MOODLEY, R.; JONNALAGADDA, S. B. Secondary metabolites 

isolated from two medicinal plant species, Bridelia micrantha and Sideroxylon inerme and 

their antioxidant activities. Acta Pol Pharm, v. 73, n. 5, p. 1249–1257, 2016.  

SHRIVASTAV, A. et al. In vivo models for assesment of wound healing potential : A 

systematic review. Wound Medicine, v. 20, p. 43–53, 2018.  

SHUPP, J. W. et al. A Review of the Local Pathophysiologic Bases of Burn Wound 

Progression. J Burn Care Res, v.31, p. 849–873, 2010.  

SILVA, C. A. M.; SIMEONI, L. A.; SILVEIRA, D. Genus Pouteria: Chemistry and 

biological activity. Braz J Med Pharmacog, v. 19, n. 2 A, p. 501–509, 2009.  

SILVA, A. C. DA et al. Potential of quixaba (Sideroxylon obtusifolium) latex as a milk-

clotting agent. Food Sci Technol, v. 33, n. 3, p. 494–499, 2013.  

SINGER, A. J.; BOYCE, S. TBurn Wound Healing and Tissue Engineering.J Burn Care 

Res, v. 38, n. 3, p. 605–613, 2017.  

SIREGAR, F. Cytotoxicity of Jatropha curcas (Euphorbiaceae) latex on fïbroblast by MTT 

assay, Med J Indones, v.9, n. 4, p. 253-255, 2000.  

SORG, H. et al. Skin Wound Healing: An Update on the Current Knowledge and Concepts. 

Eur Surg Res, v. 58, p. 81–94, 2017.  

SOUTO, L. R. M. et al. Model for human skin reconstructed in vitro composed of associated 

dermis and epidermis. Sao Paulo Med J, v. 124, n. 2, p. 71–76, 2006.  

SUDSAI, T.; WATTANAPIROMSAKUL, C.; TEWTRAKUL, S. Wound healing property of 

isolated compounds from Boesenbergia kingii rhizomes. J Ethnopharmacol, v. 184, p. 42–

48, 2016.  

SUN, H. et al. Vaccaria hypaphorine alleviates lipopolysaccharide-induced inflammation via 

inactivation of NFκB and ERK pathways in Raw 264 .7 cells. BMC Complement Altern 

Med, v. 17, p. 1–11, 2017.  

TAKEO, M.; LEE, W.; ITO, M. Wound healing and skin regeneration. Cold Spring Harb 

Perspect Med, v. 5, p. 1-12, 2015.  

TAYLOR, P et al. Screening of Venezuelan Medicinal Plant Extractsfor Cytostatic and 

Cytotoxic Activity AgainstTumor Cell Lines. Phytother Res, v.27, p.530–539, 2013. 

TAVARES, W. D. S.; SILVA, R. S., Dressing used in the treatment of burns: an integrative 



132 

review. Rev Bras Queimaduras, v. 14, n. 4, p. 300–306, 2015.  

TERRA-ARAUJO, M.H..et al. Species tree phylogeny and biogeography of the Neotropical 

genus Pradosia (Sapotaceae, Chrysophylloideae). Mol Phylogenet Evol, v. 87, p. 1–13, 2015.  

TEWTRAKUL, S. et al. Antiinflammatory and Wound Healing Effects of Caesalpinia 

sappan L., Phytother Res, v. 29, p. 850–856, 2015.  

THANGAVEL, P. et al. Biomimetic hydrogel loaded with silk and L-proline for tissue 

engineering and wound healing applications.J Biomed Mater Res, v.105,n6, p. 1401–1408, 

2016.  

THARUKA, M. D. N. et al. Molecular characterization and expression analysis of big-belly 

seahorse (Hippocampus abdominalis) interleukin-10 and analysis of its potent anti-

inflammatory properties in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells. Gene, v. 

685,p. 1-11, 2018.  

TONDER, A. VAN; JOUBERT, A. M.; CROMARTY, A. D. Limitations of the 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay when compared to 

three commonly used cell enumeration assays. BMC Research Notes, v. 8, p. 1-10, 2015. 

TONIN, T. D.et al. Rubus imperialis (Rosaceae) extract and pure compound niga-ichigoside 

F1: wound healing and anti-inflammatory effects. Naunyn Schmiedebergs Arch 

Pharmacol, v. 389, p. 1235–1244, 2016.  

TRAN, G.; LE, N. T.; DAM, S. Potential Use of Essential Oil Isolated from Cleistocalyx 

operculatus Leaves as a Topical Dermatological Agent for Treatment of Burn Wound. 

Dermatol Res Prac, v. 2018, p. 1-8, 2018.  

TU, C.; YOU, M. Obligatory roles of filamin A in E-cadherin-mediated cell – cell adhesion in 

epidermal keratinocytes. J Dermatol Sci, v. 73, p. 142–151, 2014.  

ULLAH, I. et al. Pharmacological screening of Monotheca buxifolia (Falc.) A. DC. for 

antinociceptive, anti-inflammatory and antipyretic activities. BMC Complement Altern Med 

v. 16, p. 1–8, 2016.  

VICHAI, V.; KIRTIKARA, K. Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity 

screening. Nat Protoc, v. 1, n. 3, p. 1112–1116, 2006.  

VIGANI, A.; CULLER C. A. Systemic and Local Management of Burn Wounds. Vet Clin 

Small Anim, v. 47, p. 1149–1163, 2017.  

VODOVOTZ, B. Y. et al. Mechanisms of Suppression of Macrophage Nitric Oxide Release 

by Transforming Growth Factor. J Exp Med, v. 178, p. 605-613, 1993.  

VOGEL, B. et al. Determination of collagen content within picrosirius red stained paraffin-

embedded tissue sections using fluorescence microscopy. Methods, v. 2, p. 124–134, 2015. 

VUJANOVIC, S.; VUJANOVIC, J. Bioresources in the pharmacotherapy and healing of 

burns: A mini-review. Burns, v. 39, p. 1031–1038, 2013.  

WANG, P. H. et al. Wound healing. J Chin Med Assoc, v. 81, n. 2, p. 94–101, 2018.  

WANG, T. et al. Hydrogel sheets of chitosan, honey and gelatin as burn wound dressings. 

Carbohyd Polym, v. 88, n. 1, p. 75–83, 2012.  



133 

WATT, S. M.; PLEAT, J. M. Stem cells, niches and scaffolds: Applications to burns and 

wound care. Adv Drug Deliv Rev, v. 123, p. 82–106, 2018.  

WATTANAPLOY, S. et al. Randomized Controlled Trial of Polyhexanide/Betaine Gel 

Versus Silver Sulfadiazine for Partial-Thickness Burn Treatment. Int J Low Extrem 

Wounds, v. 16, n. 1, p. 45-50, 2017.  

WIEGAND, C.; HIPLER, U.-C. Methods for the measurement of cell and tissue compatibility 

including tissue regeneration processes. GMS Hyg Infect Control, v. 3, n. 1, p. 1–9, 2008.  

WITTE, M. B.; BARBUL, A. Role of nitric oxide in wound repair. Am J Surg, v. 183, p. 

406–412, 2002.  

WONG, R.et al. The dynamic anatomy and patterning of skin. Exp Dermatol, v. 25, p. 92–

98, 2016.  

WU, X. et al. Dihydronortanshinone, a natural product, alleviates LPS-induced inflammatory 

response through NF-κB, mitochondrial ROS, and MAPK pathways. Toxicol Appl 

Pharmacol, v. 355, p. 1-8, 2018.  

XUE, M.; JACKSON, C. J. Extracellular Matrix Reorganization During Wound Healing and 

Its Impact on Abnormal Scarring. Adv Wound Care, v. 00, n. 00, p. 1–18, 2013.  

YANG, et al. Healing of Burn Wounds in Transgenic MiceOverexpressing Transforming 

Growth Factor-β1 inthe Epidermis. Amer J of Pathol, v. 159, n. 6, 2001. 

YANG, H. L. et al. Lucidone Promotes the Cutaneous Wound Healing Process via Activation 

of the PI3K/AKT, Wnt/β-catenin and NF-κB Signaling Pathways. Biochim Biophys Acta, v. 

1864, p. 151–168, 2017.  

YANG, J.-H. et al. Anti-inflammatory effects of Perillae Herba ethanolic extract against 

TNF-α/IFN-γ-stimulated human keratinocyte HaCaT cells. J Ethnopharmacol, v. 211, p. 

217–223, 2018.  

YOON, S. J. et al. Ginsenoside Rg3 regulates S-nitrosylation of the NLRP3 inflammasome 

via suppression of iNOS. Biochem Bioph Res Co, v. 463, n. 4, p. 1184–1189, 2015.  

YOUNG, A. W.; DEWEY, W. S.; KING, B. T. Rehabilitation of Burn Injuries: An Update. 

Phys Med Rehabil Clin N Am, v. 30, p. 111–132, 2019.  

ZHANG, J. et al. Antioxidant activities and molecular mechanisms of the ethanol extracts of 

Baccharis propolis and Eucalyptus propolis in RAW64.7 cells. Pharm Biol, v. 54, n. 10, p. 

2220-2235, 2016.  

  



134 

APÊNDICE A – ESPECTROS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM 

IDENTIFICAÇÃO DE NMP 

Gráfico 1 – Espectros de RMN 1H (D2O, 300 MHz) da fração metanólica de S. obtusifolium 

 

As setas pretas indicam sinais emitidos pelo derivado da prolina NMP (CH; CH2; CH3; NCH3). Aa seta vermelha 

indica a presença do aminoácido serina. E a seta azul indica a presença de triterpenos (saponinas).  

Gráfico 2 – Espectros de RMN 13C (DEPT 135, D2O, 300 MHz) da fração metanólica de S. 

obtusifolium 

 

As setas pretas indicam carbono do grupo –CH, as setas verdes indicam carbono do grupo–CH3 e a seta laranja 

indica carbono do grupo  –CH2. 
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APÊNDICE B – EFEITO DA CONCENTRAÇÃO CRESCENTE DE SORO FETAL 

BOVINO (SFB) SOBRE O CRESCIMENTO DE FIBROBLASTOS MURINOS L929 

 

Diferentes concentrações de soro fetal bovino (1%, 2,5%, 5% e 10%) foram 

adicionadas ao meio de cultivo DMEM de fibroblastos murinos. Após 72 h, a viabilidade 

celular foi avaliada pelo método do MTT. Foi observado que a concentração de 2,5% de SFB 

estimulou a proliferação de fibroblastos em relação à ausência de SFB, sendo esta a menor 

concentração a ser utilizada nos ensaios de viabilidade e proliferação celular após 24, 48 e 

72h de incubação com DFSO-M. 

Gráfico 3 – Viabilidade celular de fibroblastos murinos submetidos a diferentes 

concentrações de SFB pelo método do MTT 

 

As concentrações crescentes de SFB estimularam o crescimento das células, sendo a concentração de 2,5% de 

SFB a mínima capaz de estimular o crescimento após 72 h.One-way ANOVA seguido do teste de Tukey foi 

utilizado para a análise estatística dos dados.ap<0,01 e aap<0,001representam diferença estatística em coparação 

ao grupo com ausência de SFB. 
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