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RESUMO 

 

Os estudos das plantas medicinais estão se desenvolvendo cada vez mais no meio acadêmico 

como tratamento complementar para pessoas e animais, principalmente, devido ao 

aparecimento de bactérias multiresistentes aos antibióticos sintéticos. Dentre as plantas de 

grande uso popular encontra-se o coité, de nome científico Crescentia cujete. A 

Bignoniaceae, conhecida também como cabaça ou cuieira é uma espécie nativa da América 

tropical e pode ser facilmente encontrada no Brasil. É usada para combater a hipertensão, 

diabetes, problemas urinários, tosses e anemias, entre outros. Há relatos do uso popular do 

extrato do coité para o tratamento de feridas em humanos e animais, mas nenhuma 

comprovação científica deste uso encontra-se atualmente disponível. Diante do exposto, com 

o desenvolvimento deste estudo objetivou-se avaliar o processo cicatricial das feridas 

cutâneas em ratos, tratados com coité (Crescentia cujete), bem como o seu poder bactericida. 

No segundo capítulo, testou-se o potencial terapêutico do coité em feridas cutâneas de ratos. 

Para tal, foram utilizados 18 ratos, fêmeas, 45 dias de idade e 115 gramas, em média. Os 

animais foram separados em três grupos de acordo com o tipo de tratamento proposto (extrato 

alcoólico de coité a 25%, pomada cicatrizante comercial à base de neomicina a 5% e controle 

negativo com solução salina – NaCl 0,9%). Para a realização das feridas foi instituída 

anestesia geral e exérese cutânea na região cervical dorsal com Punch de 0,6 cm. Os animais 

de todos os grupos foram tratados diariamente, a cada 12 horas, até completa cicatrização do 

tecido. Os resultados apontaram que o extrato de coité contribuiu para que o processo de 

cicatrização evoluísse satisfatoriamente. No terceiro capítulo, além do potencial cicatrizante, 

foi avaliado o poder antibacteriano da planta. O teste nos animais compreendeu a avaliação 

das feridas da mesma forma como descrita do capítulo 2, com o diferencial que estas lesões 

foram contaminadas com solução polimicrobiana de fezes frescas dos próprios ratos, logo 

após a extirpação cutânea cirúrgica. Foi observado que a solução aquosa contendo extrato 

etanólico de coité a 25% auxiliou no processo de reparação cicatricial, com menores 

intercorrências e retração centrípeta precoce das lesões, quando comparados à pomada de 

neomicina e solução salina. Para comprovar o efeito antibacteriano do coité, foi realizado um 

estudo in vitro em cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. e 

Enterobacter spp., pelo método de difusão em ágar, com a construção de um orifício para a 

colocação do líquido a ser testado. A solução aquosa do extrato de coité demonstrou atividade 

inibitória (formação do halo de inibição) em todas as bactérias utilizadas. Concluiu-se que o 

protocolo utilizado é uma alternativa eficaz para o tratamento de lesões cutâneas, mesmo 

contaminadas. 

 

Palavras-chave: antibacteriano, cicatrização, feridas, fitoterápico, pele, plantas medicinais. 
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ABSTRACT 

 

Studies with medicinal plants as alternative treatment for animals and people have been 

developing, because of the low cost income and due to the emergence of multi-resistant 

bacteria to synthetic antibiotics. Among the great popular use of plants is the Coité or 

Crescentia cujete. It is a Bignoniaceae, also known as gourd or cuieira. It is a native specie of 

tropical America and can be easily found in Brazil. It is used to combat high blood pressure, 

diabetes, urinary problems, coughs and anemia, among others. There are reports of popular 

Coité extract use for the treatment of wounds in humans and animals, but no scientific proof 

of this use is currently available. The study aimed to evaluate the healing process of skin 

wounds in rats treated with Coité (Crescentia cujete), and its bactericidal power. The second 

chapter, it tested the therapeutic potential of Coité in skin wounds in rats. To this end, we used 

18 rats, female, 45 days old and 115 grams, on average. The animals were divided into three 

groups according to the proposed type of treatment (Coité alcoholic extract of 25% 

commercial neomycin healing ointment base to 5% and negative control saline - 0.9% NaCl). 

To carry out the wounded was instituted general anesthesia and skin excision in the dorsal 

cervical region with punch 0.6 cm. The animals of all groups were treated daily, every 12 

hours until complete healing of the tissue. The results showed that the Coité extract 

contributed to the healing process evolved satisfactorily. In the third chapter, in addition to the 

healing potential, it evaluated the antibacterial power plant. The test animals included the 

assessment of the wounds the same way as described in chapter 2, with the difference that 

these lesions were contaminated with polymicrobial solution of fresh feces of rats own 

immediately after surgical skin removal. It was observed that the aqueous solution containing 

the ethanol extract of Coité to 25% helped the scar healing process with less complications 

and early centripetal contraction of the lesions when compared with the ointment neomycin 

and brine. To demonstrate the antibacterial effect of Coité, a study was conducted in vitro on 

Escherichia coli strains, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. and Enterobacter spp. by 

immunodiffusion in agar, with the construction of a hole for placing the liquid to be tested. 

The aqueous solution of Coité extract showed inhibitory activity (inhibition zone formation) 

in all the bacteria used. The protocol used is an effective alternative for treatment of skin 

lesions. 

Keywords: anti-bacterial, healing, medicinal plants, phytotherapy, skin, wounds.  



 
 

CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, sendo estimado mais de 30 

milhões de animais domésticos, dos quais a maioria é composta por cães e gatos
1
. Com o 

aumento do número de animais domésticos, os problemas dermatológicos vêm aumentando 

consideravelmente. Dentre estes, pode-se incluir a cicatrização de feridas, devido ao número 

elevado de lesões cutâneas, bem comuns nas diferentes espécies e promovida por diversos 

tipos de agentes
2
. 

 A epiderme desenvolve-se a partir do ectoderma e a derme origina-se do mesoderma
3
. 

A pele com pêlos caracteriza-se por possuir uma espessura variável
4
. A espessura cutânea 

diminui no sentido dorso ventral do tronco e no sentido proximal-distal dos membros
3
. A 

epiderme, em geral, consiste de três camadas de células nucleadas
5
, sendo elas camada basal, 

espinhosa e granulosa. Acima destas camadas existem ainda a camada lúcida e córnea
6
.  

 Abaixo da epiderme existe a membrana basal, que é responsável pela união da derme e 

epiderme
7
. A derme é formada por tecido conjuntivo que forma as papilas dérmicas que 

acompanham as reentrâncias da epiderme. A derme é constituída por duas camadas: papilar e 

reticular. A primeira formada por tecido conjuntivo frouxo contendo fibrilas de colágeno e a 

segunda de tecido conjuntivo denso no qual se encontram vasos sanguíneos e linfáticos além 

da inervação da pele
6
. 

Qualquer lesão de continuidade que promova destruição dessas estruturas deve ser 

reparada. A cicatrização é o processo corpóreo de reparação dos tecidos epidérmico e 

dérmico. Após uma lesão, o processo cicatricial é iniciado e pode ser dividido em cinco fases: 

coagulação, inflamação, proliferação, contração da ferida e remodelação
8
. Na tentativa de 

auxiliar esses processos, diversas substâncias têm sido estudadas, entre elas os fitoterápicos 

que têm mostrado resultados benéficos no auxílio da cicatrização
9
.  

No Brasil, uma das plantas utilizadas pela medicina popular é o extrato de coité 

(Crescentia cujete). É utilizado como cicatrizante em feridas de animais, porém não há 

descrição na literatura, nem pesquisas que comprovem esta ação. De acordo com a literatura, 

o coité tem sido utilizado na medicina popular para tratamento de desordens metabólicas, 

musculoesqueléticas, doenças do sistema genitourinário e no tratamento de doenças da pele e 

tecido subcutâneo
10

. 
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2. MORFOLOGIA DA PELE 

A pele ou tegumento é o maior e mais extenso órgão do corpo. Ela é composta 

pelos quatro tipos de tecidos e apresenta como função cobrir e proteger as estruturas 

subjacentes e formar uma barreira entre o lado interno e externo do corpo, protegendo-o contra 

perdas de eletrólitos, água e macromoléculas; proteção contra lesões e microorganismos; 

flexibilidade e termorregulação. A pele faz parte do sistema tegumentar, que envolve toda a 

superfície externa do animal, incluindo pêlos, cascos, unhas, chifres e glândulas
11

. 

A epiderme é formada por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, 

apresentando quatro tipos celulares: os ceratinócitos, as células de Langerhans, os melanócitos 

e as células de Merkel. Os ceratinócitos estão organizados em cinco camadas ou estratos: 

basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. A camada basal é a camada mais profunda e 

constituída por dois tipos celulares: os ceratinócitos e os melanócitos
11

. 

 A camada basal é responsável pela formação das outras camadas, de modo que os 

outros extratos são formados por migração dos ceratinócitos
12

. A ceratina, assim, é o produto 

da diferenciação dos ceratinócitos basais
13

. Essa camada apresenta alta atividade mitótica
6
 e os 

ceratinócitos têm citoplasma basofílico com núcleos grandes e hipercromáticos
11

. Enquanto 

algumas destas células resultantes do processo mitótico são adicionadas à população de células 

tronco basais, outras migram para o estrato espinhoso, iniciando o processo de diferenciação 

que finaliza com o estrato córneo
14

. 

A camada basal repousa sobre a membrana basal
15

, sendo que a segunda é 

considerada a junção dermoepidérmica. Essa região se liga às células por hemidesmossomas e 

filamentos intermediários
14

, enquanto as células basais da epiderme estão associadas entre si 

por desmossomas. A membrana basal tem papel na manutenção funcional e proliferativa da 

camada basal, manutenção da arquitetura epidérmica e função reguladora do transporte 

nutricional entre a epiderme e a derme
11

.  

No estrato basal também estão localizados os melanócitos
16

. Os melanócitos são 

responsáveis pela formação de melanina que dá coloração à pele. Também inclusas no estrato 

basal estão as células de Merkel, que funcionam como mecanorreceptores
4
. As fibras nervosas 

oriundas desses receptores se projetam da derme para a epiderme, sendo mielínicas e 

posteriormente perdendo a mielina quando ultrapassam a lâmina basal da epiderme, e 

extendem-se em terminações sensitivas da forma de uma placa nervosa em contato com essas 

células
17

. 
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A camada espinhosa é formada por células cubóides de núcleo central e seu 

citoplasma apresenta tonofilamentos
6
. Estas estruturas mantêm as células conectadas entre si, 

pois se associam a desmossomos. Durante o processamento histológico, as células se 

contraem, e os tonofilamentos associados aos desmossomos resultam no aspecto das células à 

microscopia de luz
18

.  

Essa camada pode apresentar até 20 estratos em estruturas como os coxins, 

transições mucocutâneas e plano nasal
11

. Nessa, também estão presentes as células de 

Langerhans, de linhagem monocítica e que tem papel de apresentadora de antígenos e em 

conjunto com linfócitos T formam o tecido linfóide associado à pele
18

. 

A camada granulosa pode apresentar diferentes espessuras conforme a presença de 

pelo
11

, apresentando células poligonais achatadas, núcleo central e citoplasma carregado de 

grânulos basófilos. Esses grânulos são formados por queratohialina
6
 e ricos em filagrina, um 

filamento proteico que atua como substância interfibrilar da ceratina mole
14

. Essa proteína tem 

função de agregar e alinhar os filamentos de ceratina e é fonte de aminoácidos livres que 

hidratam e também impermeabilizam a camada córnea
11

.  

A camada lúcida é reconhecida como uma camada intermediária entre a camada 

granulosa e córnea formada por células anucleares, achatadas, eosinofílicas e translúcidas. As 

células não apresentam organelas, devido à digestão por enzimas lisossômicas durante o 

processo de apoptose
6
. Seu citoplasma é composto por filagrina associada a filamentos 

intermediários de ceratina em feixes compactos, o que confere o aspecto achatado das células. 

O lado externo é composto por um complexo de lipídios liberados pelos grânulos lamelares, 

oriundos das células da camada granulosa. Esses lipídios se unem aos envoltórios celulares por 

ligações cruzadas, formando o complexo de envoltório celular cornificado composto
14

. 

A camada mais externa da epiderme é a córnea. Ela apresenta espessura variável, é 

eosinofílica e constituída por células achatadas, mortas e sem núcleo. O citoplasma está repleto 

de ceratina
6
 e envolto em uma matriz lipídica

11
. Os corneócitos, denominados assim os 

ceratócitos que passaram pelo processo de diferenciação, são perdidos pela descamação. A 

descamação gradual é equilibrada pela proliferação de células basais
13

. 

A derme é formada por tecido conjuntivo onde se apoia a epiderme. Nos animais, 

ela é dividida em papilar e reticular, e está separada da epiderme pela membrana basal. As 

células predominantes são os fibroblastos e macrófagos. Em algumas regiões da derme 

profunda, há variável quantidade de adipócitos
7
. 

As fibras dérmicas podem ser colágenas e elásticas, sendo que a espessura da 

última está relacionada com a quantidade e o diâmetro de feixes colágenos
7
. Ainda na derme, 
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existem plexos intercomunicantes de artérias e veias. Além das células endoteliais, estão 

também presentes os pericitos, que são células fusiformes contráteis e que regulam o fluxo 

capilar
15

. Os vasos linfáticos drenam o plexo linfático subcutâneo
18

.  

Nervos autônomos formam plexos perivasculares de fibras simpáticas que inervam 

os vasos sanguíneos, as glândulas e os músculos eretores do pêlo. As fibras nervosas sensoriais 

formam o plexo nervoso subcutâneo da derme, que mantêm relação com o plexo nervoso 

subcutâneo do tecido subcutâneo
19

. O plexo nervoso subcutâneo  da derme se continua na 

forma de terminações nervosas sensoriais para pressão, tato, temperatura e dor. A musculatura 

lisa que forma os músculos eretores do pelo se origina na derme superficial e se insere na 

bainha do tecido conjuntivo fibroso do folículo piloso primário. Eles respondem à liberação de 

epinefrina e norepinefrina, causando piloereção e esvaziamento das glândulas sebáceas
20

. 

 

3. FERIDAS 

3.1 Classificações e fases de cicatrização 

As feridas são classificadas segundo seu aspecto macroscópico, de diferentes 

formas. Dentre as principais, estão a classificação quanto ao grau de penetração na pele, 

divididas em fechadas ou abertas, e quanto ao tempo de evolução da cicatrização, divididas em 

agudas ou crônicas. Feridas fechadas são as que não atingem a espessura total da pele e 

incluem abrasões, contusões e hematomas. Abertas são feridas que penetram a derme e 

comumente envolvem estruturas mais profundas, onde estão incluídas as incisões, lacerações, 

avulsões e perfurações. Feridas agudas são aquelas em que o processo de reparação ocorre 

logo em seguida à lesão e nas feridas crônicas o processo ocorre tardiamente, acompanhado de 

complicações
21

. 

Podem ser classificadas também de acordo com o tipo de cicatrização, em 

primárias (fechamento por primeira intenção), secundárias (por segunda intenção) e terciárias 

(por terceira intenção). Feridas primárias são aquelas imediatamente fechadas com sutura 

simples, colocação de enxerto de pele ou fechamento de retalho, como o fechamento da ferida 

no final de um procedimento cirúrgico. O fechamento secundário é representado pela ferida 

contaminada, que irá fechar por reepitelização e contração. O fechamento por intenção 

terciária também é referido como fechamento primário retardado. Uma ferida contaminada é 

tratada inicialmente com desbridamento repetido e, talvez, antibióticos sistêmicos ou tópicos 
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por vários dias, para controle da infecção. Uma vez avaliada como pronta para fechamento, 

realiza-se intervenção cirúrgica do tipo sutura, colocação de enxerto de pele ou retalho
22

.  

As feridas podem, ainda, ser classificadas de acordo com o grau de contaminação 

como feridas limpas, limpa-contaminadas, contaminadas e infectadas ou sujas. Feridas limpas 

são aquelas produzidas em ambiente cirúrgico; as limpa-contaminadas, também denominadas 

como potencialmente contaminadas, ocorrem quando o agente que promove a lesão encontra-

se contaminado; nas contaminadas há reação inflamatória acentuada; e nas infectadas ou sujas 

há sinais nítidos de infecção, por exemplo, a presença de exsudato purulento
23

. 

A cicatrização das feridas é um fenômeno fisiológico que se inicia a partir da perda 

de integridade da pele, gerando uma solução de continuidade que atinge os planos subjacentes 

em diversos graus, e depende de uma série de reações químicas
24

, com o objetivo de restaurar 

a área lesada. O processo de cicatrização envolve três fases: inflamatória, proliferativa e de 

remodelamento, as quais culminam no reparo tissular
25

 (Figura 1). 

 

Fase inflamatória 

Após a ocorrência do ferimento, inicia-se o extravasamento sanguíneo que 

preenche a área lesada com plasma e elementos celulares. A perda de sangue tecidual ativa as 

plaquetas e a coagulação sanguínea, para limitar o extravasamento de sangue no tecido. O 

coágulo sanguíneo proporciona uma matriz provisória, que facilita a migração das células até a 

ferida
26

.  

As plaquetas, essenciais à formação desse tampão hemostático, também secretam 

múltiplos mediadores, incluindo fatores de crescimento, liberados na área lesada. Induzidas 

pela trombina, ainda sofrem degranulação e liberam vários fatores de crescimento, como o 

derivado de plaquetas (PDGF), o de crescimento transformante-β (TGF-β), o de crescimento 

epidérmico (EGF), o de crescimento transformante-α (TGF-α) e o fator de crescimento de 

células endoteliais (VEGF), além de glicoproteínas adesivas como a fibronectina e 

trombospondina, que são importantes constituintes da matriz extracelular provisória. Mais 

ainda, a ativação da cascata de coagulação e do complemento, juntamente com a liberação dos 

fatores de crescimento e ativação de células parenquimatosas pela lesão, produz numerosos 

mediadores vasoativos e fatores quimiotáticos que auxiliam o recrutamento das células 

inflamatórias no local da ferida
27

. 

  Esses eventos provocam vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e 

favorecem quimiotaxia leucocitária para o sítio da ferida, o que caracterizam a fase 

inflamatória da cicatrização, traduzida pelos sinais clássicos calor, rubor, dor, tumor e perda 
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de função, permanecendo por um período compreendido entre três a dez dias
28

. Após a saída 

das plaquetas de dentro do leito vascular, os neutrófilos e monócitos são as primeiras células a 

chegar ao local da lesão e migram em direção ao leito da ferida, em resposta aos agentes 

quimiotáticos
29

.  

A principal ação dos neutrófilos é a fagocitose, além de serem expressiva fonte de 

espécies de oxigênio reativo (ROS). Os monócitos migram do interior dos vasos sanguíneos 

até o espaço tecidual e diferenciam-se em macrófagos. A presença de fibronectina insolúvel, 

tecido hipóxico, agentes quimiotáxicos, lipopolissacarídeos bacterianos e interferons são 

prováveis fatores de atração desses leucócitos. Os macrófagos desempenham papel crucial na 

fase inflamatória por desempenharem atividade fagocítica e de desbridamento de feridas e 

remoção de corpos estranhos, além de atuarem como célula apresentadora de antígenos, 

auxiliarem no desenvolvimento do tecido de granulação e liberarem fatores de crescimento e 

mediadores bioquímicos que ditam e sustentam o processo cicatricial
30

. A atuação dos 

macrófagos ocorre entre dois e cinco dias após a lesão. Estes produzem vários fatores de 

crescimento, tais como o PDGF, o TGF-β, o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e o 

VEGF, que se destacam como as principais citocinas necessárias para estimular a formação 

do tecido de granulação
31

. 

 

Fase proliferativa 

Sequencialmente, a cicatrização evolui para a fase proliferativa, incluindo os 

eventos de fibroplasia, angiogênese e intensa contração centrípeta da ferida (dando início à 

próxima fase, de maturação). Essa fase predomina entre o sétimo e 14° dias pós-lesão
32

.  

O fenômeno de fibroplasia é caracterizado pela proliferação de fibroblastos, que 

são os principais responsáveis pela deposição da nova matriz. Esses iniciam a deposição de 

colágeno para formar uma estrutura de vedação sobre a parte danificada, criando assim, a 

matriz extracelular de uma ferida O ácido hialurônico é um importante agente na proliferação 

dos fibroblastos, facilitando a sua motilidade
6
. 

A angiogênese é uma etapa fundamental do processo de cicatrização, na qual 

novos vasos sanguíneos são formados a partir de vasos preexistentes. Os novos vasos 

participam da formação do tecido de granulação provisório e suprem de nutrientes e de 

oxigênio o tecido em crescimento. A indução da angiogênese foi inicialmente atribuída ao 

FGF ácido ou básico. Subsequentemente, muitas outras moléculas foram identificadas como 

angiogênicas, incluindo o VEGF, TGF-β, angiogenina, angiotropina e angiopoetina-1. Baixa 

tensão de oxigênio e elevados níveis de ácido lático e aminas bioativas também podem 
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estimular a angiogênese. Muitas dessas moléculas são proteínas e parecem induzir a 

angiogênese de forma indireta, estimulando a produção de FGF ácido ou básico e VEGF por 

macrófagos e células endoteliais, indutores diretos da angiogênese
29

. 

Lentamente, o tecido de granulação é enriquecido com mais fibras colágenas, o 

que confere à região anteriormente lesionada a presença de cicatriz devido ao acúmulo de 

massa fibrosa. Os ceratinócitos nesta fase tornam-se células hiperproliferativas e migratórias, 

que produzem e secretam receptores ativados por proliferadores de peroxissoma, contribuindo 

para uma rápida reepitelização tecidual
32

. 

 

Fase de remodelamento 

Nesta fase do processo de cicatrização, ocorre reorganização da malha colágena e 

a cicatriz adquire maior força tênsil, tornando-se empalidecida devido à apoptose dos vasos. O 

remodelamento envolve etapas sucessivas de produção, digestão e orientação das fibrilas 

colágenas. Este processo perdura por meses a anos
33

 e consiste na tentativa de recuperação da 

estrutura tecidual normal. Essa fase é marcada por maturação dos elementos e alterações na 

matriz extracelular, ocorrendo o depósito de proteoglicanos e colágeno. Em fase mais tardia, 

os fibroblastos do tecido de granulação transformam-se em miofibroblastos, comportando-se 

como um tecido contrátil responsivo aos agonistas que estimulam o músculo liso. Ocorre, 

concomitantemente, reorganização da matriz extracelular, que se transforma de provisória em 

definitiva, cuja intensidade fenotípica, observada nas cicatrizes, reflete a intensidade dos 

fenômenos que ocorreram, bem como o grau de equilíbrio ou desequilíbrio entre eles
29

. 

A deposição colágena ocorre, a princípio, de maneira aleatória, tendo como 

orientação a organização da fibronectina, dependente da natureza e direção das tensões 

aplicadas ao tecido. Essas fibras são subsequentemente digeridas pela enzima colagenase e 

novamente sintetizadas e arranjadas de acordo com a organização das fibras do tecido 

conjuntivo adjacentes, resultando numa configuração mais regular da cicatriz. Ao final dessa 

etapa, os anexos cutâneos, como folículos pilosos e glândulas também podem sofrer 

regeneração
34

. 

A reepitelização, que é o recobrimento da ferida por novo epitélio, consiste tanto 

na migração quanto na proliferação dos ceratinócitos provenientes da periferia da lesão e 

também ocorre durante a fase proliferativa. Esses eventos são regulados por três principais 

agentes: fatores de crescimento, integrinas e metaloproteases
35

. No quadro 1, estão indicados 

os principais tipos celulares e mediadores envolvidos nas fases do processo de cicatrização
34

. 
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QUADRO 1 - Tipos celulares, mediadores liberados e seus efeitos no processo de cicatrização de 

feridas 

 

Tipos celulares 

presentes 

nas lesões cutâneas 

Principais mediadores 

liberados 

Principais efeitos 

desencadeados 

Plaquetas 

TGF-β, PDGF (PDGF-AA, 
PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-

CC, PDGF-DD), PAF, 

fibrinogênio, fibronectina, 
tromboplastina 

Formação do trombo 
plaquetário que promove 

o tamponamento da lesão 

e recrutamento de 
neutrófilos e monócitos. 

Neutrófilos 
IL-6, IL-8, IL-1, TNF-α, CTAP-

III, TGF-β, HGF, MIP, HLE 

Recrutamento de 

monócitos e macrófagos 

Monócitos e 

Macrófagos 

TGF-α, TGF-β, VEGF-A, IL-6, 

IL-8, IL-1, TNF-α, RANTES, 

MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, HB-
EGF, HGF, MIP, MSP 

Quimiotaxia de monócitos 
e fibroblastos, 

proliferação de 

fibroblastos, angiogênese 

e síntese de colágeno 

Células residentes 

(a) Fibroblastos 

(b) Ceratinócitos 

(c) Células endoteliais 

(a) FGF1, FGF2, FGF4, 

FGF7, FGF10, IP-10, MCAF, IL-

8, PLGF, TGF-β, Cyr61, eotaxina 

(b) MCP-1, FGF1, FGF2, 
TGF-β, MIP-2, MSP 

(c) MCP-1 

Maturação e 
remodelamento da matriz 

extracelular, angiogênese 

Fonte: Adaptado de Hatanaka e Curi
34

. 

 

A ferida sofre um processo de contração por meio de movimento centrípeto, de 

toda a espessura de pele circundante, reduzindo a quantidade e o tamanho da cicatriz 

desordenada. Esse processo é um importante aliado da cicatrização das feridas, 

principalmente as abertas. Porém, se ocorre de forma exagerada e desordenada, causa efeitos 

cicatriciais importantes devido à diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos 

estimulados por fatores de crescimento
36

. 

 

3.2. Métodos de avaliação de feridas 

 São propostos diferentes métodos para a avaliação do processo cicatricial de 

feridas. Dentre eles, destacam-se a avaliação clínica da lesão, as avaliações morfométricas e 

histológicas
37

. 

A avaliação clínica de feridas cutâneas, que é o método mais comum para estudos 

em cicatrização
38

, consiste em registrar as suas características e a fase evolutiva, de forma que 

a documentação clínica proporcione um referencial útil no tratamento de feridas
39

. É baseada 
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na avaliação macroscópica da lesão e os resultados deste exame físico permitem que seja feita 

uma associação entre os achados e o tempo de evolução, sendo possível inferir em que fase do 

processo cicatricial a lesão se encontra
33

. 

A avaliação morfométrica macroscópica, ou planimetria, é um método bastante 

utilizado para a mensuração de feridas cutâneas
40

. Consiste na mensuração do diâmetro da 

ferida com o intuito de comparar os parâmetros da primeira medida e das demais medidas 

obtidas durante a evolução do processo de reparação tecidual
41

. 

A mensuração apropriada e periódica do tamanho da ferida é imprescindível para 

documentar com maior fidelidade a evolução do processo de cicatrização e demonstrar os 

resultados do tratamento proposto ou a necessidade de reavaliar a estratégia de tratamento da 

ferida
39

. Para essa avaliação, faz-se necessária a utilização de equipamentos de precisão. O 

paquímetro é a ferramenta mais utilizada por pesquisadores para se determinar a área da lesão. 

Os paquímetros digitais têm sido preferidos por conferirem medidas mais precisas do real 

diâmetro da ferida
42

. 

Atualmente, estão disponíveis programas computacionais como método de 

mensuração da área de feridas, como foi observado por Rodrigues et al.
40

 Esses autores 

avaliaram o uso do programa Image J, versão 1.36b e concluíram que o software é tão 

eficiente quanto o método matemático, pois fornece valores precisos da área real da ferida, e 

afirmam que pode trazer um respaldo científico maior aos trabalhos científicos por reduzir a 

subjetividade dos resultados.  

O processo de reparação pode ser avaliado, também, por meio da microscopia de 

luz, mediante técnica de coloração com hematoxilina-eosina (HE), além de outras, utilizando 

diversos indicadores tais como: exsudato neutrofílico, edema intersticial, necrose de mucosa, 

necrose transmural, deposição de fibrina, congestão vascular, infiltrado monomorfonuclear, 

atividade regenerativa da mucosa, proliferação fibroblástica, neoformação vascular, processo 

granulomatoso e fibrose intersticial
43

. 

 

3.3. Tratamento de feridas  

No tratamento das feridas, além dos fatores locais, existem fatores sistêmicos que 

podem afetar o processo de reparação da pele e dos tecidos, como a idade, particularidades 

inerentes à espécie, a imobilidade, o estado nutricional, as doenças associadas e o uso de 

medicamentos contínuos, principalmente fármacos imunossupressores. Entre os fatores locais 
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que afetam o processo, destacam-se a localização anatômica da ferida, presença de infecção, 

hemorragia, isquemia e necrose tecidual, corpos estranhos e linhas de tensão
44

. 

Contudo, nem todas as feridas cicatrizam sem complicações ou dentro do período 

esperado. A presença de tecido desvitalizado ou necrose é um dos fatores que interferem de 

forma indesejável nesse processo, havendo necessidade de sua remoção para propiciar um 

meio adequado para a continuidade da cicatrização. Assim, o desbridamento é o procedimento 

realizado para facilitar o reparo tecidual, sendo definido como remoção de material estranho e 

tecido desvitalizado ou contaminado do leito da ferida até que o tecido saudável fique 

exposto
45

. 

O curativo é um dos tratamentos utilizados para promover a cicatrização da ferida 

e proporcionar um meio adequado ao processo de cicatrização. Para ocorrer a reparação 

tecidual e a cicatrização, é fundamental que o processo de limpeza seja realizado de modo 

adequado. Entre os objetivos e cuidados dos curativos, incluem-se proporcionar conforto e 

higiene ao paciente; promover a cicatrização; proteger a ferida para prevenir infecções; tornar 

a ferida impermeável a bactérias; manter a área limpa; permitir a troca gasosa; manter a 

umidade entre a ferida e o curativo para acelerar a epitelização; diminuir a dor do animal; 

remover o excesso de exsudato, evitando maceração dos tecidos próximos; fornecer 

isolamento térmico da ferida
46

. 

O tratamento das feridas baseia-se na higienização da lesão e consequentemente o 

curativo local com pomadas que favorecem a cicatrização. A escolha e composição do 

fármaco, dentre variadas preparações tópicas, deve ser criteriosa, pois alguns desses produtos 

são ineficientes e caros ou prejudiciais à cicatrização
47

.  

Desde os primórdios, o homem tenta interferir nesse processo, procurando 

diminuir o seu período e buscando melhores resultados, quer estéticos quer funcionais. Neste 

processo evolutivo, as plantas obtiveram lugar de destaque. A utilização de plantas com fins 

medicinais, conhecida atualmente como fitoterapia, durante vários séculos constituiu a base 

terapêutica da prática médica. A partir do século XIX, com o progresso da química, somado 

ao desenvolvimento da indústria farmacêutica, a maioria da população passou a substituir 

progressivamente as plantas in natura pelos fármacos sintéticos, não por ineficiência das 

primeiras, mas, principalmente, pela maior oferta dos medicamentos sintéticos que, pela 

comodidade, foram mais aceitos pelas populações, principalmente dos centros urbanos 

maiores
48

. 

A medicação natural, em nossos dias, passou a ser uma alternativa de grande 

validade devido ao baixo custo e pela valorização de alguns produtos e de algumas plantas. 
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Diversas plantas são utilizadas na prevenção e tratamento de doenças dos animais; algumas 

por serem dotadas de ação cicatrizante são usadas no tratamento de feridas. Apesar do avanço 

da tecnologia, que diariamente cria novos compostos e substâncias sintéticas com poderes 

medicinais, mais de 40% de toda a matéria-prima dos remédios encontrados hoje nas 

farmácias continua sendo de origem vegetal
21

.  

O Brasil é detentor da maior diversidade genética do mundo, com cerca de 55 mil 

espécies catalogadas (de um total estimado entre 350 a 550 mil), e conta com ampla tradição 

do uso das plantas medicinais vinculada ao conhecimento popular transmitido entre gerações. 

Apesar da riqueza da flora brasileira, nos últimos 20 anos o número de informações sobre 

plantas medicinais tem crescido apenas 8% anualmente
49

. 

Há na literatura inúmeras pesquisas com plantas que influenciam positivamente 

no processo de cicatrização das feridas
50

. Já há vários anos, existem muitos estudos que 

exploram propriedades cicatrizantes de plantas existentes no Brasil, como exemplo o óleo de 

girassol
51

, o látex natural extraído da seringueira
52

, a arnica
53

, calêndula
54

, além da própolis, 

que provêm de resinas de plantas
55, 

óleo de copaíba
56

, erva-de-jabuti, anredera e pinhão-

manso
57

. 

 

4. COITÉ (Crescentia cujete) 

No ano de 1968, Morton
58

 realizou um estudo sobre plantas utilizadas devido aos 

costumes populares e, apenas citou que o interior do fruto do coité era utilizado para limpeza 

e cicatrização de cortes, feridas cutâneas, queimaduras, hematomas, abscessos e sarnas em 

cães. Relatou ainda que, o coité era usado como forma profilática antes de contato com 

produtos cáusticos ou venenos. 

Crescentia cujete é uma Bignoniaceae conhecida como cabaça, coité ou cuieira
59

.  

A planta pode ser cultivada ou encontrada na natureza. É uma árvore com distribuição 

mundial, geralmente presente em ambientes com solos de nutrição adequada, sem 

contaminantes abióticos ou bióticos
60

. É uma árvore pequena (podendo variar entre três a dez 

metros), com frutos ovais ou esféricos. Apresenta a casca do tronco irregular com galhos 

longos e separados. As folhas podem apresentar de cinco a 15 centímetros, com coloração 

verde-viva (Figura 2). Esta árvore produz flores e frutos durante o ano inteiro. As flores têm 

cinco centímetros de largura e florescem durante o período noturno. Estas são de coloração 

amarela a verde, com veias principais vermelhas ou roxas. Os frutos são redondos, podendo 



12 
 

chegar de 12 a 30 centímetros de diâmetro, com superfície lisa, rígida e se localizam de forma 

pendente abaixo dos galhos. São polinizadas, principalmente, por morcegos
61

. 

Martins e Almeida
62

 realizaram a análise do extrato da polpa do coité e 

observaram reação positiva para as seguintes classes de metabólitos secundários: ácidos 

orgânicos, açúcares redutores, saponinas espumíticas, alcalóides, fenóis e taninos. Os ácidos 

orgânicos agem como antinflamatórios e antiespasmódicos, as saponinas têm atividade 

antimicrobiana e espermicida, já os taninos têm ação bactericida e fungicida. Os compostos 

fenólicos têm sido extensivamente utilizados na desinfecção. Os autores concluíram que a 

presença de alcalóides indica certo grau de toxicidade, o que em excesso pode levar danos à 

saúde e que sendo utilizado em período gestacional pode levar ao aborto, porém mesmo com 

os testes desenvolvidos, ainda não foi possível afirmarem o grau de toxicidade da planta.  

 

 
FIGURA 1- Imagem fotográfica da árvore de coité 

(Crescentia cujete) apresentando frutos 

em formato oval. 

 

Ejelonu et al.
63

 também realizaram a análise fitoquímica da polpa do fruto do coité 

e encontraram, além dos compostos mencionados anteriormente, os flavanóides, alcalóides, 

cardenolídeos e antraquinonas. Os flavanóides podem agir como antioxidantes e proteger as 

células do corpo a partir de danos aos radicais livres. Alcalóides são muito importantes na 

medicina, pois têm sido utilizados devido ao seu potencial analgésico, anti-espasmódica e 

efeitos bactericidas. Cardenolídios são estimulantes cardíacos e antraquinona é utilizada como 

laxante.  
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Os compostos conhecidos dos frutos de Crescentia cujete são acantoside D, fl-D-

glucopiransoil benzoato de metilo, (R) -lo-fl-D-glucopiranosil-l, 3-octanodiol, e fl-o-

fructofuranosil 6-O- (p-hidroxibenzoil) <t-D-glucopiranósido. São estabelecidas as estruturas 

de três glicósidos de (2R, 4S) -2,4-pentanodiol, dois glicosideos de (R) -4-hidroxi-2-

pentanona, dois glicósidos de (R) -l, 3-octanodiol e 6-O- (p-hidroxibenzoil) -D-glicose, por 

métodos espectroscópicos e químicas
64

 (Figura 3). 

 

 

FIGURA 2- Representação esquemática dos compostos do 

coité (Crescentia cujete), fórmula estrutural 

molecular. Fonte: Kaneko et al.
64

 

 

As propriedades desta planta lhe conferem as distintas atuações em vários tecidos 

biológicos, tais como atividade antioxidante
65

, citotóxica
66

, antiplasmodial (usado contra 

malária)
67

, propriedade antibacteriana
68

, antiinflamatória
69

, fungicida e inseticida
70

. 

É sabido que o coité é utilizado para o tratamento de diversas outras afecções. 

Dentre elas destacam-se ação expectorante, antitussígena, laxante, distúrbios urinários
60

, dor 

de estômago, doenças respiratórias
65

, hipertensão, diabetes e correção de anemias
59

, 

antihemorrágico, antioxidante, tratamento de acidentes ofídicos
70

, dentre outros. 

A árvore é facilmente encontrada no Brasil e apresenta custo baixo para o cultivo. 

Atualmente, não está descrito na literatura quais são os princípios ativos da planta em questão 
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que atuam em cada sistema, bem como não há relatos sobre a comprovação de sua eficácia em 

cicatrização cutânea. 

Diante do exposto e da relevância do tema, a presente pesquisa propôs realizar um 

estudo sobre reparação de feridas cutâneas, os quais representam os objetivos principais do 

trabalho: 

1. Avaliar as características morfométricas e histológicas do reparo tecidual de feridas 

cutâneas em ratos, tratadas com extrato de coité a 25%; pomada de neomicina a 5% e solução 

de cloreto de sódio a 0,9%; 

2. Analisar o efeito antibacteriano do extrato de coité a 25%, quando comparado à 

pomada de neomicina a 5% e solução de cloreto de sódio a 0,9% em feridas contaminadas de 

ratos e por meio de avaliação in vitro. 
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CAPÍTULO 2. REPARO TECIDUAL DE FERIDAS CUTÂNEAS EM RATAS 

TRATADAS COM EXTRATO DE COITÉ (Crescentia cujete) 

 

RESUMO 

 

A capacidade de reparação tecidual é de grande importância nos seres vivos quando ocorrem 

lesões. Há centenas de anos o homem tenta interferir no processo cicatricial, procurando 

diminuir o seu período e buscando melhores resultados. O uso de medicações sintéticas pode 

apresentar custo elevado, além do aparecimento cada vez mais frequente de microorganismos 

resistentes aos antimicrobianos. A utilização de fitoterápicos vem sendo estimulada pela OMS 

como método alternativo de tratamento. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar 

comparativamente por meio da planimetria, macroscopia e avaliação histológica, qual é o 

efeito fitoterápico do extrato alcoólico do fruto de Crescentia cujete (coité) no processo de 

reparação tecidual de feridas cutâneas induzidas experimentalmente em ratos. Para isso, foi 

realizada a extração alcoólica da planta e testada em feridas induzidas no dorso de ratos. Este 

tratamento foi comparado ao tratamento com pomada de neomicina a 5% e solução salina a 

0,9%. Neste estudo, as lesões de pele dos animais do grupo tratado com coité apresentaram 

contração e reepitelização macroscópicas mais precoces que as dos animais dos demais 

grupos. Não foram observadas diferenças histológicas ao décimo dia pós lesão. Concluiu-se 

que a solução aquosa contendo extrato etanólico de coité a 25% auxilia no processo de 

reparação tecidual, sendo esta uma alternativa eficaz para o tratamento de lesões cutâneas.  

 

Palavras-chave: cabaça, cicatrização, fitoterapia, pele, tratamento. 
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ABSTRACT 

 

The tissue repair capacity is very important in living things when they occur injuries. For 

hundreds of years the man tries to interfere in the healing process, trying to reduce her period 

and looking for better results. The use of synthetic medications may present high cost, plus 

the increasingly frequent appearance of antimicrobial-resistant microorganisms. The use of 

herbal medicines has been encouraged by WHO as an alternative method of treatment. The 

objective of this study was to analyze comparatively through planimetry, macroscopic and 

histological evaluation, which is the herbal effect of alcoholic extract of the fruit of 

Crescentia cujete (Coité) in the tissue repair process of skin wounds induced experimentally 

in rats. For this, the alcohol extraction was performed plant and tested induced wounds in the 

backs of rats. This treatment was compared to treatment with neomycin and 5% and saline 

0.9%. In this study, the animals' skin lesions treated group showed earlier Coité macroscopic 

shrinkage and re-epithelialization than the animals from the other groups. There were no 

histological differences to the tenth day after injury. It was concluded that the aqueous 

solution containing the ethanol extract of Coité 25% assists in the healing repair process, 

which is an effective alternative for treatment of skin lesions. 

Keywords: calabash, healing, phitotherapy, skin, treatment.  
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INTRODUÇÃO 

A capacidade de reparação tecidual é um fenômeno observado nos seres vivos e 

de grande importância para sua sobrevivência quando ocorrem lesões acidentais ou cirúrgicas. 

A cicatrização dos tecidos e órgãos constitui-se em um processo biológico complexo essencial 

para manter a integridade do organismo
1
. 

O processo de cicatrização de feridas é dividido em três fases fundamentais: fase 

inflamatória; fase proliferativa ou de regeneração; e fase de maturação ou reparação
2
. Há 

centenas de anos, o homem tenta interferir nas diferentes fases do processo cicatricial, 

procurando reduzir o seu período e buscando melhores resultados, quer estéticos quer 

funcionais. Nesse processo evolutivo, as plantas obtiveram lugar de destaque. A utilização de 

plantas com fins medicinais, conhecida atualmente como fitoterapia, durante vários séculos 

constituiu a base terapêutica da prática médica. A partir do século XIX, com o progresso da 

química, as moléculas ativas foram extraídas das plantas e reproduzidas artificialmente, o que, 

somado ao desenvolvimento da indústria farmacêutica, levou a maioria da população a 

substituir progressivamente as plantas in natura pelos fármacos, devido à maior oferta dos 

medicamentos sintéticos, entretanto podem apresentar custo elevado
3
, além do aparecimento, 

cada vez mais frequente, de microorganismos resistentes aos antimicrobianos sintéticos
4
. 

Entre as plantas costumeiramente utilizadas na medicina popular, situa-se o Coité 

(Crescentia cujete). A parte da árvore mais usada é o fruto, que possui princípios ativos ainda 

não bem definidos. O extrato do fruto é utilizado como antitérmico. Em humanos, a planta é 

também bastante usada para o tratamento de doenças respiratórias, como bronquites, asma e 

gripe, doenças otológicas e apresenta ainda propriedade antihelmíntica
5
. Esta planta da família 

Bignoniaceae é nativa da América tropical e pode ser encontrada no nordeste e centro-oeste 

do Brasil
6
. Existem muitas informações na crendice popular acerca do seu uso como 

medicamento. Entre os já citados, encontra-se ainda o uso como agente auxiliar de 

cicatrização
7
, mas que carece ainda de informação científica para sua comprovação. 

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar comparativamente por meio da 

planimetria, macroscopia e mediante avaliação de parâmetros histológicos, qual é o efeito do 

extrato alcoólico do fruto de Crescentia cujete (coité) no processo de reparação tecidual de 

feridas cutâneas induzidas experimentalmente em ratos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Hospital Veterinário (HVET) das Faculdades 

Objetivo – ASSOBES/IUESO – Goiânia – GO, entre os meses de setembro a dezembro de 

2014, após apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, protocolado sob 

o número 057/2014.  

Para a obtenção do extrato do coité, primeiramente a mistura foi preparada da 

forma que é popularmente utilizada no interior de Goiás, por meio de raspagem manual da 

casca verde do fruto. Esse material foi pesado e depositado em recipiente de vidro com adição 

de solução hidroalcoólica a 70º, numa proporção de 25% da planta, para uma concentração de 

25mg/mL e permaneceu por um período de 48 horas em descanso. Posteriormente, para os fins 

de pesquisa, a mistura foi submetida à coagem e o extrato bruto foi concentrado em um 

evaporador rotativo sob pressão reduzida, com temperatura entre 55ºC e 60ºC (rotaevaporador 

Fisaton 802
®
, São Paulo-SP) no Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais da Faculdade de 

Farmácia da UFG (LPPN/FF/UFG) para eliminação total do solvente alcoólico, pois este tem 

efeito abrasivo em feridas e gera estímulos dolorosos. Após o processo de rotaevaporação, a 

solução aquosa obtida foi mantida em baixa temperatura (entre 6ºC e 10ºC) e sob o abrigo de 

luz, por meio de acondicionamento em frasco conta-gotas fosco e estéril e envolto por papel 

alumínio.  

Foram utilizadas 18 ratas Wistar (Rattus norvegicus), com aproximadamente 115 

gramas de peso e 45 dias de idade, oriundas do biotério da Universidade Federal de Goiás. Os 

animais foram alocados em gaiolas individuais de aço inox com dimensões de 24 x 17 x 19 

cm, sendo colocado um animal por gaiola, evitando-se assim contato social para prevenção de 

lambedura e retirada do agente cicatricial.  

As gaiolas foram colocadas em um ambiente fechado, com ventilação natural e 

temperatura média de 21ºC ± 3ºC, controlada por ar condicionado e umidade do ar de 

aproximadamente 55% ± 15%. O controle do fotoperíodo (12 horas luz:12 horas escuro) foi 

realizado com a utilização de timers. O acesso à água e alimentação foi fornecido à vontade. 

Antes da inserção dos animais na sala, foi realizada a desinfecção das gaiolas, da sala em 

geral e dos utensílios, utilizando inicialmente água e sabão, posteriormente hipoclorito de 

sódio e amônia quaternária. Essa desinfecção foi realizada também ao término deste estudo. 

Entretanto, a sala foi limpa todos os dias, com desinfetantes e água sanitária. 

A manutenção dos animais foi realizada duas vezes ao dia, constituindo-se de 

troca de água e adição de ração específica para a espécie, e a cada três dias a troca da 

maravalha de serragem grossa de Pinus (esterilizada por meio de autoclavagem). Foram 
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utilizados os EPI’s, tais como luva, máscara e jaleco de manga longa. Caso a qualidade da 

maravalha estivesse comprometida, era realizada a troca antes do período programado. O 

descarte desta foi realizado em sacos plásticos fechados e recolhidos por serviço especial de 

coleta.  

Todos os animais foram mantidos no mesmo ambiente, sendo distribuídos de 

forma aleatória, em três grupos de acordo com o tipo de tratamento: tratados com o extrato de 

coité (G1); tratados com pomada cicatrizante comercial à base de sulfato de neomicina 0,5% 

(Neomicon
®
, Cifarma – Goiânia, Goiás) (G2); e o grupo controle tratados com solução salina 

(NaCl 0,9%) (G3).  

Em cada unidade experimental foi realizada anestesia geral por meio da associação 

de cetamina 40mg/kg (Dopalen
® 

10% - Ceva Saúde Animal Ltda – Paulínia, SP), xilazina 

8mg/kg (Anasedan
®

 2% - Ceva Saúde Animal Ltda – Paulínia, SP), e acepromazina 4mg/kg 

(Apromazin
®

 0,2% - Syntec – Cotia, SP), aplicados por via intramuscular (IM), na região 

posterior da coxa
8
. Após 2 minutos, em média, foi realizada tricotomia na região cervical 

dorsal e antissepsia com álcool 70% e clorexidine 2% (Clorexidine Tópico – Farmogral – 

Brasília, DF). Em seguida, foi realizada a ferida aberta pela retirada de um fragmento de pele 

total do dorso, padronizado com tamanho de 0,6 centímetros (cm) de diâmetro, por meio de 

punch. 

Posteriormente, foi iniciado o tratamento de acordo com cada grupo. A dor pós-

operatória de todos os animais foi tratada com cetoprofeno, 10 mg/kg (Biofen
®
 1% - Biofarm – 

Jaboticabal, SP), injetados por via subcutânea uma vez ao dia, durante três dias consecutivos
9
. 

Os curativos foram realizados diariamente, com intervalos de 12 horas, até 

completa cicatrização do tecido cutâneo, sempre pelo mesmo manipulador que estava treinado 

ao manejo dos animais. Durante o curativo, independente do grupo, todas as feridas foram 

previamente limpas com gaze e solução salina. 

Para a avaliação morfométrica, todas as feridas foram monitoradas por registros 

fotográficos e aferição de diâmetro da lesão com a utilização de paquímetro universal, a cada 

48 horas, para acompanhar a evolução dos tratamentos, até a completa recuperação. Todos os 

registros foram anotados em planilhas e apresentados na forma de quadros e posteriormente 

submetidos à análise estatística. 

Após o período de cicatrização macroscópica completa (dez dias), os animais 

foram anestesiados com o mesmo protocolo anteriormente utilizado e cada ferida foi 

cirurgicamente dissecada com margem de 0,5 cm de pele íntegra em torno da lesão, com 

profundidade até a musculatura dorsal do animal, sendo a peça extraída colocada em um 
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recipiente plástico com formol a 10%. Foi realizada coloração histológica por HE para 

analisar morfologicamente os tecidos. Nas observações de microscopia óptica, foram 

avaliados os seguintes parâmetros: proliferação vascular, alterações circulatórias (como 

edema, hiperemia e hemorragia), células polimorfonucleares (neutrófilos e eosinófilos), 

células mononucleares (linfócitos, plasmócitos e macrófagos), fibras colágenas e 

reepitelização (avaliação das camadas epidérmicas: córnea, granulosa, espinhosa e basal). 

Para proliferação vascular, células polimorfonucleares, células mononucleares e alterações 

circulatórias foram atribuídas quatro graduações em relação ao número de alterações: ausente, 

leve (até 25%), moderada (25-50%) e acentuada (acima de 50%). Para as camadas 

epidérmicas foram avaliadas a presença de necrose e/ou degeneração. Os dados foram 

anotados em uma ficha correspondente a cada lâmina histológica e posteriormente submetidos 

à análise estatística.  

Após o término do experimento, a eutanásia de todos os animais foi realizada por 

meio de injeção intraperitoneal de Tiopental 2,5%, na dose de 150 mg/kg, associado a 

lidocaína (10 mg/ml) (Hypocaína
®
 2% - Hypofarma – Ribeirão das Neves, MG)

10
. As 

carcaças foram descartadas em sacos plásticos com identificação de material contaminado e 

recolhidas por serviço especial de coleta. 

 

Avaliação morfométrica: 

Para avaliar o tempo de cicatrização das feridas dos ratos tratados com o coité 

(G1), pomada de Neomicina (G2) e solução salina (G3), foram utilizadas ANOVA de 

Medidas Repetidas usando os tamanhos das feridas ao longo dos dias de amostragem como 

variável resposta, e os grupos dos ratos (tratamentos: G1, G2 e G3) como variável preditora. 

A variação dentro dos dias foi usada como efeito “dentro dos grupos”. Para cada teste, obteve-

se resultados para a comparação entre os grupos (comparação entre G1, G2 e G3), para a 

comparação das variações dentro dos grupos (comparação entre os dias), e para a interação da 

variação entre grupos com a dentro dos grupos (comparando mudanças nas taxas de 

cicatrização ao longo do tempo). Foram usados testes post-hoc de Tukey para as comparações 

entre grupos que foram significativas.  

 

Avaliação histológica: 

Foram utilizados os testes exatos de Fisher, usando os dados de contagem 

observados em cada uma das análises histopatológicas das feridas dos ratos tratados com 

diferentes produtos (coité, pomada de neomicina e solução salina). Esses foram usados como 
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os tratamentos nos testes exatos de Fisher. Quando o valor de p foi significativo, foram feitos 

os testes exatos de Fisher post-hoc entre os pares de subgrupos das análises corrigindo valores 

de p pelo método de FDR (“False Discovery Rate”). Esses testes post-hoc serviram para 

ajudar a analisar os subgrupos (e.g. ausência ou presença moderada de macrófagos) que 

diferiram entre os grupos de ratos com a presença de coité, da pomada de neomicina ou da 

solução salina.  

Para as análises dos macrófagos com hemossiderina e das células gigantes, foram 

usados os testes chi-quadrado pelo método de Monte Carlo (999 simulações). Isso foi feito 

porque os dados para essas análises histológicas consistiam em valores únicos e baixos para 

cada grupo de ratos. Em todas as análises realizadas foi adotado valor de significância de 95% 

(p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação macroscópica das lesões visou observar, principalmente, hemorragias, 

presença de crostas, presença de secreções e reações alérgicas. Durante o estudo, não ocorreu 

nenhum episódio de hemorragia, apenas sangramentos inerentes aos procedimentos 

cirúrgicos, controlados somente por compressão com gazes, à semelhança do referido por 

Branco-Neto et al.
3
. Também foi observado que nos três grupos havia hiperemia nos 

primeiros dias após a lesão, sugerindo episódios celulares e bioquímicos compatíveis com os 

da fase inflamatória, traduzindo os eventos do aumento do fluxo sanguíneo e da 

permeabilidade capilar e extravasamento de plasma para o local. Resultados semelhantes 

foram descritos por Lima
11

 como sinais clínicos predominantes na fase inflamatória do 

processo de reparação de feridas. 

As crostas observadas no grupo tratado com solução aquosa de coité e solução 

salina se desprenderam a partir do 2º ou 3º dia. Já nos ratos tratados com a pomada de 

neomicina essas crostas começaram a se desprender a partir do 7º dia. Ao contrário dos 

achados de Mendonça e Coutinho-Neto
12

, os quais afirmaram que a solução de continuidade 

causada pela remoção do fragmento de pele é inicialmente preenchida por coágulo, fibrina e 

exsudato inflamatório, que originam crosta fibrinoleucocitária em torno do 7º dia após a lesão. 

É provável que devido à atividade adstringente dos taninos, presentes no extrato de coité, 

tenha ocorrido a formação de uma película protetora que a isola do meio ambiente (complexo 

tanino-proteína e/ou polissacarídeo) na região lesionada, o que foi observado também por 

Barroso et al.
13

.  
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A presença de secreções e as reações de dor e desconforto, tais como vocalização 

e inquietamento durante os curativos, foram observadas apenas nos grupos pomada de 

neomicina e solução salina, mais expressivamente na etapa inicial da cicatrização. A ausência 

de secreção no grupo coité também pode estar relacionada à ação adstringente implicada ao 

tanino, concordando com as afirmações de Eurides et al.
14

. Acredita-se que os ratos tratados 

neste grupo demonstraram menos dor e desconforto nos primeiros dias após a excisão cutânea 

devido à presença de alcaloides, visto que, segundo Ejelonu et al.
15 

os alcalóides são muito 

importantes em medicina devido ao seu poder analgésico, antiespasmódico e efeitos 

bactericidas.   

Não foram observadas reações de hipersensibilidade nos animais tratados. Apesar 

da presença de alcaloides no coité, que segundo Martins e Almeida
16

 indica certo grau de 

toxicidade; inferindo que a concentração utilizada neste experimento não promoveu estímulos 

nocivos. 

Neste estudo, as lesões de pele dos animais do grupo coité apresentaram contração 

e reepitelização macroscópicas mais precoces que as dos animais dos demais grupos. As 

médias e os desvios padrões dos tamanhos das feridas de todos os animais de cada grupo em 

cada data avaliada (considerando a data de realização da ferida como dia 0) estão descritos na 

Tabela 1. Resultados de atuação benéfica semelhantes foram obtidos em estudos de uso tópico 

com outros fitoterápicos, como Alves et al.
4
 que usou mel de abelha em feridas infectadas de 

ratos. Ao contrário de Branco-Neto et al.
3
 que usaram extrato de Aroeira e o produto retardou 

a reepitelização. 

O grupo controle (solução salina) apresentou retração cicatricial precoce em 

relação ao grupo de pomada de neomicina (Tabela 1; Figura 1). Oliveira et al.
17

 ressaltam que 

antes de instituir um tratamento, a presença de corpos estranhos deve ser descartada em uma 

ferida. Se a presença de um corpo estranho é confirmada no interior da ferida, desbridamento 

e lavagem são necessárias para garantir limpeza e umidade no leito da mesma. Durante os 

curativos, todas as feridas foram previamente limpas com gaze e solução salina. Assim, esse 

fato pode ter contribuído para o sucesso do tratamento no grupo controle. Outro fator que 

possa estar envolvido é o efeito irritativo do creme base utilizado como veículo em pomadas, 

que causam reações irritativas nas feridas, conforme observado por Lima
11

 em seu estudo. 
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TABELA 1- Médias e desvios padrões dos valores de tamanho das feridas (em centímetros) ao longo       

dos dias. Letras diferentes indicam tratamentos que diferiram significativamente de 

acordo com testes de Tukey. 

Grupo Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 6 Dia 8 Média do grupo 

G1 0,6 0,367 ± 0,088
a
 0,35 ± 0,063

a
 0,2 ± 0,055

a
 0,133 ± 0,026

a
 0,262 ± 0,116

a
 

G2 0,6 0,575 ± 0,088
b
 0,508 ± 0,097

b
 0,325 ± 0,052

b
 0,258 ± 0,074

b
 0,417 ± 0,152

b
 

G3 0,6 0,514 ± 0
b
 0,442 ± 0,049 0,267 ± 0,041 0,2 ± 0 0,417 ± 0,129

c
 

 

 

A avaliação morfométrica efetuada a cada dois dias, com o intuito de 

estadiamento, propiciou acompanhamento sistemático da retração cicatricial e criou condições 

para validar os protocolos terapêuticos a que foram submetidas as feridas. Foi encontrada 

diferença significativa entre os métodos de cicatrização (p < 0,001; Figura 1). Todos os 

grupos diferiram entre si (teste de Tukey; p ≤ 0,05), sendo que o coité na forma líquida 

apresentou a maior capacidade para cicatrizar as feridas. 

 

 
FIGURA 1- Médias dos diâmetros das feridas (em centímetros) das ratas dos 

diferentes grupos nos quais foram usados produtos distintos ao 

final dos dez dias (G1 = coité; G2 = pomada de neomicina; G3 

= solução salina). As barras representam os intervalos de 
confiança de 95%. Barras com letras diferentes indicam 

tratamentos que diferiram significativamente de acordo com 

testes de Tukey. 
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A comparação entre as variações dentro dos dias foi significativa (p < 0,001). Não 

houve interação entre a variação dentro e entre grupos (p = 0,458; Figura 2).  

 

 

 
FIGURA 2- Tamanho das feridas (em centímetros) das ratas dos 

diferentes grupos nos quais foram usados produtos 
distintos (G1 = coité; G2 = pomada de neomicina; G3 = 

solução salina). As barras representam os intervalos de 

confiança de 95%. O círculo preto no eixo y indica o 
tamanho inicial das feridas (Dia 0). As barras 

representam os intervalos de confiança de 95%. Barras 

com letras diferentes dentro de cada dia indicam 

tratamentos que diferiram significativamente de acordo 
com testes de Tukey. 

 

 

Conforme demonstrado nos resultados morfométricos deste estudo, ocorreu efeito 

estatisticamente significante (p<0,001) em favor do grupo tratado com coité. Em relação à 

cronologia de fechamento da ferida e à área da ferida, a análise feita pelo teste de Tukey, 

mostrou decréscimo significante (p) ao longo do tempo, mais evidente quando utilizado o 

extrato de coité. Observou-se que as áreas foram significativamente menores. É a primeira vez 

que o coité é testado para fins de cicatrização, sendo esta uma evidência científica de que as 

propriedades fitoquímicas desta planta podem atuar otimizando o processo cicatricial.  

Histologicamente, não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente 

significante (p<0,05) entre os grupos de ratos tratados com os diferentes métodos de 

cicatrização das feridas. Isso ocorreu também para os testes qui-quadrado feitos para a 
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presença de hemossiderina em macrófagos (p = 0,786) e para a presença de células gigantes 

(p = 0,339).  

Todas as feridas apresentaram níveis de reepitelização completos; entretanto entre 

os grupos, algumas diferenças puderam ser encontradas, ainda que as diferenças não tenham 

sido estatisticamente significantes (p) (Figura 3). Segundo Santoro e Gaudino
18

, as alterações 

epidérmicas demonstram o grau de reepitelização cutânea durante o processo de cicatrização 

das feridas. A reepitelização é o recobrimento da ferida por novo epitélio e consiste tanto na 

migração quanto na proliferação dos ceratinócitos a partir da periferia da lesão, também 

ocorre durante a fase proliferativa.   

 

 

FIGURA 3- Gráfico com os valores percentuais de alterações histológicas encontradas na epiderme 
das ratas tratadas com extrato de coité, pomada de neomicina e solução salina. 

 

 

Avaliando as camadas granulosa e espinhosa não foi observada necrose para 

nenhum dos tratamentos utilizados, e os graus de degeneração foram iguais para os mesmos. 

Porém se avaliarmos a normalidade da camada espinhosa, somente a pomada de neomicina 

apresentou 8,3%, enquanto os grupos tratados com solução salina e solução aquosa de extrato 

de coité apresentaram 0%. Na camada basal, nenhum dos animais do grupo tratado com 
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solução salina apresentou normalidade, enquanto foram encontradas 8,3% dos ratos tratados 

com neomicina com esta camada normal e 16,7% dos ratos tratados com o extrato de coité.  

Também não foram encontradas diferenças significativas para os tipos de 

infiltrados inflamatórios encontrados (Figura 4). Entretanto, da mesma maneira, pôde-se 

observar alterações entre as classificações dentro dos grupos. Para os polimorfonucleares, 

somente foram encontrados níveis moderados de neutrófilos no grupo tratado com pomada de 

neomicina. Os outros dois grupos apenas apresentaram níveis leve ou ausência de neutrófilos. 

Conforme Balbino et al.
19

, os neutrófilos oriundos da circulação são as primeiras células a 

alcançarem a região inflamada, sendo os tipos celulares predominantes entre o primeiro e 

segundo dias. Sua função principal neste processo é de eliminação de possíveis 

microorganismos pela fagocitose. 

 

 

 

FIGURA 4- Gráfico com os valores percentuais de alterações histológicas encontradas na derme das 

ratas tratadas com extrato de coité (G1), pomada de neomicina (G2) e solução salina 

(G3), em relação ao número de infiltrado inflamatório. As alterações foram classificadas 

em ausentes, leves, moderadas e intensas de acordo com o número de células 
visualizadas. 

 

 

A maioria dos leucócitos encontrados no infiltrado inflamatório foram os 

mononucleares (macrófagos e linfócitos). Uma quantidade moderada de macrófagos foi 

encontrada nas amostras avaliadas dos três tratamentos. Isto, provavelmente, devido à fase de 
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cicatrização que as feridas se encontravam. Pois segundo Neto
20

, o macrófago é predominante 

do terceiro ao quinto dia após a lesão, fagocita bactérias, debrida corpos estranhos e ativa o 

desenvolvimento de tecido de granulação. Também atua como removedor fagocítico, que 

sintetiza e libera proteases, fazendo a remoção de colágeno desvitalizado e coágulos de fibrina 

da ferida, expressando vários fatores mitogênicos e citocinas.  

Assim, também foi observada quantidade acentuada de linfócitos nos tratamentos 

de pomada de neomicina e solução salina, o que não foi encontrado no tratamento com coité. 

Neto
20 

e Mandelbaum & Santis
21 

afirmam que esse tipo celular que aparece nas feridas 

secretam linfocinas importantes, como o fator de inibição da migração (MIF), interleucina-2, 

fator de ativação de macrófago (MAF) e fatores quimiotáticos, além de aumentar o estágio 

inicial da cicatrização através da estimulação de macrófagos, células endoteliais e 

fibroblastos. Os linfócitos estão presentes em maior número durante a fase inflamatória do 

processo de cicatrização e regridem em número entre seis a sete dias após a injúria. Acredita-

se que o menor número no grupo tratado com coité se deva à aceleração da cicatrização 

promovida pelo extrato da planta. 

De acordo com as características observadas nas lâminas histológicas, as feridas 

se encontravam na fase proliferativa, com grande número de vasos sanguíneos neoformados e 

fibras colágenas jovens (Figura 5). Esse fato também vai ao encontro dos resultados 

observados por Sahota et al.
22

, os quais afirmaram que essa fase predomina entre o sétimo e 

14° dias pós-lesão e, no presente estudo, as feridas foram avaliadas no décimo dia após a 

lesão. Nos três grupos, foi observada essa grande quantidade de vasos neoformados, o que 

apresenta grande importância, respaldado nas afirmações de Majewska e Gendaszewska-

Darmach
23

, os quais relatam que a angiogênese é um passo crítico no processo de reparo 

cicatricial, visto que permite maior aporte de nutrientes e oxigênio que sustentam o 

metabolismo celular; além disso, estabelece um caminho para eliminação de detritos e 

produtos metabólicos. O potencial curativo da maioria dos fitoterápicos no tratamento de 

feridas é comumente atribuído aos efeitos angiogênicos do mesmo. Entretanto, com os 

resultados encontrados, não pôde-se atribuir esta característica ao coité.  

Em todas as lâminas deste estudo, pela coloração de HE foram observadas 

grandes quantidades de colágeno jovem, sem diferenças entre os grupos. Devido à esta 

semelhança, não foi realizada a coloração de tricrômico de Masson, que mostra as fibras de 

colágeno em verde. Segundo Hildelbrand et al.
24

, os fibroblastos produzem colágeno, 

fibronectina, glicosaminoglicanas, elastina e proteases, ocasionando deposição e remodelação 

da matriz extracelular no leito da ferida. A formação e deposição de colágeno é um passo 
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inicial do processo de cicatrização de feridas. A maciça proliferação de fibroblastos é a 

primeira manifestação da deposição de matriz extracelular inicial, observada particularmente 

após atenuação da resposta inflamatória inicial
25

. Ainda neste contexto, Santos et al.
24

 

afirmam que, para a hidroxilação dos resíduos de prolina e lisina nas cadeias polipeptídicas do 

colágeno montadas no citoplasma dos fibroblastos, é necessária uma alta tensão de oxigênio. 

Acredita-se que a grande quantidade de vasos sanguíneos neoformados mencionados 

anteriormente, possa ter conferido maior oferta de oxigênio e atuado de forma benéfica na 

formação das fibras colágenas.  

 

 
FIGURA 5- Fotomicrografia de pele de rata, dez 

dias após excisão cirúrgica e tratada 

com solução aquosa de coité. HE, 
objetiva 10x. A seta verde indica 

presença de reepitelização e as setas 

pretas demonstram presença de 

neovasos (angiogênese). 
 

 

Em relação ao parâmetro edema, não foram observadas diferenças entre os 

tratamentos realizados neste estudo. Coutinho
26

, em experimento com cicatrização de pele de 

ratos, comparando gluconato de clorexidina 0,12% com diferentes soluções de Barbatimão 

(Stryphnodendron adstringens), afirmou que a principal ação destas soluções na fase aguda do 

processo de reparação tecidual foi o controle do edema. Barroso et al.
13

 observaram que o 

grupo controle, em que tratou feridas cutâneas com água, apresentou grau moderado de 

edema. Entretanto, nos três grupos deste estudo, inclusive no grupo controle tratado com 

solução salina, todos apresentaram apenas edema ausente a leve. 
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CONCLUSÃO 

 

A solução aquosa contendo extrato etanólico de coité (Crescentia cujete) a 25% 

contribui de forma efetiva no processo de reparação cicatricial, sendo este protocolo uma 

alternativa eficaz para o tratamento de lesões cutâneas. 
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CAPÍTULO 3. EFEITO ANTIBACTERIANO DO EXTRATO DE COITÉ (Crescentia 

cujete) A 25% EM FERIDAS CUTÂNEAS CONTAMINADAS 

EXPERIMENTALMENTE EM RATAS 

 

RESUMO 

 

A cada dia são detectadas novas cepas de bactérias resistentes às medicações, provavelmente 

pelo uso irrestrito de antibióticos que causam uma pressão de seleção, determinando evolução 

desses microorganismos. Assim, é necessária a busca de novas estratégias de combate à 

infecção. O coité (Crescentia cujete) é uma planta que apresenta descrições de potencial 

antibacteriano e cicatrizante. Para avaliar esse potencial foram realizadas feridas cutâneas no 

dorso de ratos e posterior contaminação com solução polimicrobiana de fezes. Os animais 

foram separados em três grupos, de acordo com o tipo de tratamento recebido: extrato de coité 

a 25% (G1); pomada de neomicina a 5% (G2); e solução salina a 0,9% (G3). Foram realizadas 

avaliações morfométricas a cada dois dias durante o período de reparo e histológica ao final 

da fase macroscópica de cicatrização. Observou-se velocidade maior de fechamento da ferida 

no grupo tratado com a solução aquosa de coité. Para verificar o possível efeito antibacteriano 

do coité, foi realizado um estudo in vitro em cepas de Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Streptococcus e Enterobacter, pelo método de imunodifusão em ágar/adaptado, 

avaliando o halo de inibição bacteriana. A solução aquosa do extrato de coité demonstrou 

atividade inibitória em todas as bactérias utilizadas. Concluiu-se que o extrato de coité 

apresenta poder antibacteriano e poder de reparação cutânea em feridas contaminadas 

induzidas experimentalmente em ratos. 

 

Palavras-chave: bactérias, cicatrização, fitoterápico, lesões, pele, planta. 
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ABSTRACT 

 

Each day are detected new strains of bacteria resistant to medications, probably by the 

unrestricted use of antibiotics that cause a selection pressure, determining evolution of 

microorganisms. Thus, the search for new strategies to fight infection is required. The Coité 

(Crescentia cujete) is a plant that has descriptions of antibacterial and healing potential. To 

evaluate this potential were conducted wounds on the back of mice and subsequent 

contamination with polymicrobial solution feces. The animals were divided into three groups 

according to the type of treatment received: Coité extract 25%; neomycin ointment 5%; and 

0.9% saline. Morphometric evaluations were performed every two days during the period of 

repair and histologically at the end of macroscopic phase healing. A higher rate of wound 

closure in the group treated with aqueous Coité. To check the possible antibacterial effect of 

Coité, a study was conducted in vitro in strains of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp. and Enterobacter spp. by immunodiffusion in agar / adapted by assessing 

the halo of bacterial inhibition. The aqueous solution of Coité extract showed inhibitory 

activity in all bacteria used. It was concluded that the Coité extract has antibacterial power 

and power cutaneous repair in contaminated wounds induced experimentally in rats. 

 

Keywords: bacterial, healing, injuries, phitotherapy, plant, skin. 
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INTRODUÇÃO 

Em 1945, quando Alexander Fleming ganhou o prêmio Nobel da Paz, pela 

descoberta da Penicilina, houve um alerta por parte dele sobre a capacidade de evolução das 

bactérias e resistência às drogas. A cada dia são detectadas novas resistências, aceleradas pelo 

uso irrestrito de antibióticos que causam uma pressão de seleção, determinando evolução 

desses microorganismos
1
. 

Essas cepas resistentes podem ser espalhadas por diferentes tipos de pragas, entre 

elas os ratos. A utilização de ratos de laboratório para desenvolvimento de experimentos vem 

sendo difundida há tempos. Porém, esses animais são considerados fontes de uma variedade 

grande de patógenos que transmitem zoonoses de alta morbidade e mortalidade
2,3

.  

Estudos na América do Norte mostraram que ratos foram responsáveis por 

0,127% de casos de Salmonella spp em pessoas e 0,122% de casos de contaminação por E. 

coli 
4
. Dentre as cepas presentes nas fezes de ratos, podem haver cepas multiresistentes

5
. 

Utilizando uma solução aquosa estéril misturada com 1g de fezes para 

contaminação de feridas de ratos albinos de laboratórios, Alves et al.
6
 observaram após 24 

horas de contaminação, que a cultura dessas feridas continha Staphylococcus sp, Proteus 

mirabilis, Klebsiella sp., Acinetobacter sp., Escherichia coli e Pseudomonas. Himsworth et 

al.
7
 encontraram 62,7% de contaminação nos ratos estudados, sendo que 6,4% deles estavam 

contaminados com E. coli resistente a pelo menos um antimicrobiano e 4,3% apresentavam 

este mesmo microorganismo multirresistente a diversos antimicrobianos. 

Dentro deste contexto, é necessária a busca de novas estratégias de combate de 

infeccção
8
. A OMS

1
 tem encorajado a utilização do conhecimento prático medicinal, 

estimulando estudos de compostos de plantas que possam apresentar diferentes efeitos sobre 

as bactérias e promover tratamento clínico de cepas resistentes
9
. Estes efeitos terapêuticos são 

derivados da presença de fitoquímicos encontrados nas plantas como alcaloides, taninos, 

flavanóides, saponinas e fenóis
10

.  

Crescentia cujete é uma Bignoniaceae conhecida como cabaça, coité ou cuieira
11

.  

Esta planta apresenta atividade antioxidante
12

, citotóxica
13

, antiplasmodial (usado contra 

malária)
14

, antibacteriana
15

 e antinflamatória
16

, além de atuar como fungicida e inseticida
17

. 

Dentre suas ações terapêuticas, destaca-se a utilização como antioxidante
18

, tratamento de 

distúrbios urinários
19

, tratamento de doenças respiratórias
11

, dentre outros. Lans et al.
20

 

relataram ainda a utilização popular da polpa de coité em dermatites, cortes, queimaduras de 

sol e problemas de pele de cães.  
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Assim, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito antibacteriano do extrato de 

coité (Crescentia cujete) em feridas cutâneas contaminadas experimentalmente em ratos.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Hospital Veterinário (HVET) das Faculdades 

Objetivo – ASSOBES/IUESO – Goiânia – GO, entre os meses de outubro de 2014 a março de 

2015, após apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, registrado sob o 

número 057/2014.  

 Para a obtenção do extrato do coité, primeiramente a mistura foi preparada da 

forma que é popularmente utilizada no interior de Goiás, por meio de raspagem manual da 

casca verde do fruto. Esse material em pó resultante foi pesado e depositado em recipiente de 

vidro com adição de solução hidroalcoólica a 70º, numa proporção de 25% da planta, para uma 

concentração de 25mg/mL e permaneceu por um período de 48 horas em descanso. 

Posteriormente, para os fins de pesquisa, a mistura foi submetida à coagem e o extrato bruto 

foi concentrado em um evaporador rotativo sob pressão reduzida, com temperatura entre 55ºC 

e 60ºC (rotaevaporador Fisaton 802
®
, São Paulo-SP) no Laboratório de Pesquisa de Produtos 

Naturais da Faculdade de Farmácia da UFG (LPPN/FF/UFG) para eliminação total do solvente 

alcoólico, pois este tem efeito abrasivo em feridas e gera estímulos dolorosos. Após o processo 

de rotaevaporação, a solução aquosa obtida foi mantida em baixa temperatura (entre 6ºC e 

10ºC) e sob o abrigo de luz, por meio de acondicionamento em frasco conta-gotas fosco e 

estéril e envolto por papel alumínio.  

Foram utilizadas 18 ratas Wistar (Rattus norvegicus), com aproximadamente 115 

gramas e 45 dias de idade, oriundas do biotério da Universidade Federal de Goiás. Os animais 

foram alocados em gaiolas individuais, evitando-se assim, contato social para prevenção de 

lambedura e retirada do agente cicatricial.  

Todos os grupos foram mantidos no mesmo ambiente, sendo os animais 

distribuídos de forma aleatória, separados em três grupos (n=6) de acordo com o tipo de 

tratamento: tratado com o extrato de coité (G1); tratado com pomada comercial à base de 

neomicina 0,5% (Neomicon
®
, Cifarma – Goiânia, Goiás) (G2); e o grupo controle tratado com 

solução salina (NaCl 0,9%) (G3).  

Em cada unidade experimental foi realizada anestesia geral por meio da associação 

de cetamina 40mg/kg (Dopalen
® 

10% - Ceva Saúde Animal Ltda – Paulínia, SP), xilazina 

8mg/kg (Anasedan
®

 2% - Ceva Saúde Animal Ltda – Paulínia, SP), e acepromazina 4mg/kg 

(Apromazin
®

 0,2% - Syntec – Cotia, SP), aplicados por via intramuscular (IM), na região 
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posterior da coxa
21

. Após alguns minutos, foi realizada tricotomia na região cervical dorsal e 

antissepsia com álcool 70% e clorexidine 2% (Clorexidine Tópico – Farmogral – Brasília, 

DF). Em seguida, foi realizada uma ferida aberta pela retirada de um fragmento de pele total 

do dorso, padronizado com tamanho de 1 cm, por meio de punch. 

Após a extirpação cutânea, foram inoculadas duas gotas de solução polimicrobiana 

de fezes frescas dos próprios animais. Esta solução foi preparada diluindo-se 1 g de fezes em 

10 mL de solução salina estéril com posterior tamisação com gaze dobrada quatro vezes
6
. A 

inoculação foi realizada, dentro de uma capela de fluxo laminar, que foi anteriormente e 

posteriormente à inoculação, desinfetada com hipoclorito de sódio, álcool 70º e tratamento de 

luz UV por 20 minutos. Para a instalação da infecção, somente após 24 horas foi iniciado o 

tratamento das feridas de acordo com cada grupo. A dor pós-operatória de todos os animais foi 

tratada com cetoprofeno, 10 mg/kg (Biofen
®
 1% - Biofarm – Jaboticabal, SP), injetados por 

via subcutânea uma vez por dia, durante três dias consecutivos
21

. 

Os curativos foram realizados diariamente, com intervalos de 12 horas, até 

completa cicatrização do tecido cutâneo. Foram utilizadas duas gotas da solução aquosa de 

coité nos animais do grupo 1. Durante o curativo, independente do grupo, todas as feridas 

foram previamente limpas com gaze e solução salina. 

Para a avaliação morfométrica, todas as feridas foram monitoradas por registros 

fotográficos e aferição de diâmetro da lesão com a utilização de paquímetro universal, a cada 

48 horas, para acompanhar a evolução dos tratamentos, até a completa recuperação. Todos os 

registros foram anotados em planilhas e apresentados na forma de quadros e posteriormente 

submetidos à análise estatística. 

Após o período de cicatrização macroscópica completa (14 dias), os animais 

foram reanestesiados com o mesmo protocolo anteriormente utilizado e cada ferida foi 

cirurgicamente dissecada com margem de 0,5cm de pele íntegra em torno da lesão, com 

profundidade até a musculatura dorsal do animal, sendo a peça extraída colocada em um 

recipiente plástico com formol a 10%. Foram realizadas colorações histológicas por HE para 

analisar morfologicamente os tecidos. Nas observações de microscopia óptica, foram 

avaliados os seguintes parâmetros: proliferação vascular, alterações circulatórias (como 

edema, hiperemia e hemorragia), células polimorfonucleares (neutrófilos e eosinófilos), 

células mononucleares (linfócitos, plasmócitos e macrófagos), fibras colágenas e 

reepitelização (avaliação das camadas epidérmicas: córnea, granulosa, espinhosa e basal). 

Para proliferação vascular, células polimorfonucleares, células mononucleares e alterações 

circulatórias foram atribuídas quatro graduações: ausente, leve, moderada e acentuada. Para as 
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camadas epidérmicas foram avaliadas a presença de necrose e/ou degeneração. Os dados 

foram anotados em uma ficha correspondente a cada lâmina histológica e posteriormente 

submetidos à análise estatística. 

Após o término do experimento, a eutanásia de todos os animais foi realizada por 

meio de injeção intraperitoneal de Tiopental 2,5%, na dose de 150 mg/kg, associado a 

lidocaína (10mg/ml) (Hypocaína
®
 2% - Hypofarma – Ribeirão das Neves, MG)

22
. As carcaças 

foram descartadas em sacos plásticos com identificação de material contaminado e recolhidas 

por serviço especial de coleta. 

Com o intuito de verificar experimentalmente a possível ação antibacteriana do 

coité, foram realizados ensaios microbiológicos in vitro usando o extrato obtido. Os 

microorganismos utilizados foram Escherichia coli, Enterobacter spp., Staphylococcus 

aureus e Streptococcus spp. A atividade antibacteriana foi testada empregando o método de 

imunodifusão em ágar Kirby-Bauer/adaptado
23

, utilizando o ágar Müller-Hinton, com e sem 

adição de 5% de sangue de carneiro desfibrinado. Inicialmente, as amostras bacterianas foram 

repicadas no caldo Casoy e incubadas durante 30 minutos na estufa a 37ºC para o crescimento 

exponencial. Após este período, cada amostra foi semeada com o auxílio de suabe estéril 

sobre o ágar. Esse foi perfurado com uma ponteira de pipeta estéril e em cada orifício (ou 

poço) foram colocados os produtos a serem testados. Para o controle positivo de inibição 

bacteriana, foi utilizado disco de Neomicina 200µg e para o controle negativo foram 

utilizados 200µL de solução salina. Em outros dois poços foram colocados 200µL da solução 

concentrada de coité (aquosa) e 200µL da solução hidroalcoólica do coité. Após 24 h de 

incubação em estufa a 37ºC, foram avaliadas as zonas de inibição em torno dos discos e 

poços. Para a avaliação da representatividade dos resultados, foram calculadas as 

porcentagens de cepas de cada tipo bacteriano considerando presença da formação de halo de 

inibição como tipo de bactérias sensíveis àquele produto; e ausência de formação do halo, 

como tipo de bactérias resistentes. 

 

Avaliação morfométrica: 

Para avaliar o tempo de cicatrização das feridas dos ratos tratados com o coité 

(G1), pomada de Neomicina (G2) e solução salina (G3), foram utilizadas ANOVAs de 

medidas repetidas usando os tamanhos das feridas ao longo dos dias de amostragem como 

variável resposta, e os grupos dos ratos (tratamentos: G1, G2 e G3) como variável preditora. 

A variação dentro dos dias foi usada como efeito “dentro dos grupos”. Para cada teste, obteve-

se resultados para a comparação entre os grupos (comparação entre G1, G2 e G3), para a 
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comparação das variações dentro dos grupos (comparação entre os dias), e para a interação da 

variação entre grupos com a dentro dos grupos (comparando mudanças nas taxas de 

cicatrização ao longo do tempo).  

 

Avaliação histológica: 

Foram utilizados os testes exatos de Fisher, usando os dados de contagem 

observados em cada uma das análises histopatológicas das feridas dos ratos tratados com 

diferentes métodos de cicatrização (coité, pomada de neomicina e solução salina). Esses 

métodos de cicatrização foram usados como os tratamentos nos testes exatos de Fisher. 

Quando o valor de p foi significativo, foram feitos os testes exatos de Fisher post-hoc entre os 

pares de subgrupos das análises corrigindo valores de p pelo método de FDR (“False 

Discovery Rate”). Esses testes post-hoc serviram para ajudar a analisar os grupos (e.g. 

ausência ou presença moderada de macrófagos) que diferiram entre os grupos de ratos com a 

presença de coité, da pomada de neomicina ou da solução salina.  

Para as análises dos macrófagos com hemossiderina e das células gigantes, foram 

usados os testes qui-quadrado pelo método de Monte Carlo (999 simulações). Isso foi feito 

porque os dados para essas análises histológicas consistiam em valores únicos e baixos para 

cada grupo de ratos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em feridas contaminadas experimentalmente com fezes de ratos, por meio da 

avaliação morfométrica, notou-se que quando foi utilizada a solução aquosa de coité, 

comparando com o controle negativo e positivo, houve diferença significativa entre 

tratamentos (p = 0,004; Figura 1; Tabela 1). As feridas tratadas com a solução aquosa de coité 

apresentaram valores diferentes, e menores, do que as feridas tratadas com a pomada de 

neomicina (p = 0,005) e com a solução salina (p = 0,020). As médias e os desvios padrões dos 

tamanhos das feridas de todos os animais de cada grupo, em cada data avaliada (considerando 

a data de realização da ferida como dia 0), estão descritos na Tabela 1. 

 

TABELA 1- Médias e desvios padrões dos valores de tamanho das feridas (em centímetros) para as 

feridas contaminadas 

Grupos Dia 0 Dia 2 Dia 4 Dia 6 Dia 8 Dia 10 Média do grupo 

G1 1 0,617 ± 0,093a 0,567 ± 0,082 0,35 ± 0,084 0,225 ± 0,042 0,15 ± 0,055 0,382 ± 0,199 

G2 1 0,8 ± 0,11b 0,7 ± 0,089 0,417 ± 0,098 0,333 ± 0,061 0,242 ± 0,066 0,498 ± 0,233 

G3 1 0,683 ± 0,098 0,642 ± 0,049 0,467 ± 0,082 0,342 ± 0,049 0,25 ± 0,045 0,477 ± 0,181 
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FIGURA 1- Médias dos diâmetros das feridas (em centímetros) das 

ratas dos diferentes grupos nos quais foram usados 

métodos de cicatrização distintos (G1 = coité; G2 = 

pomada; G3 = solução salina) ao longo de 14 dias. As 

barras representam os intervalos de confiança de 95%. 
Barras com letras diferentes indicam tratamentos que 

diferiram significativamente de acordo com testes de 

Tukey. 

 

 

É provável que as propriedades antibacteriana e antinflamatória encontradas nos 

constituintes do coité, tenham auxiliado no controle microbiológico e consequentemente 

controlado também a inflamação. Sabe-se que células inflamatórias persistentes durante o 

processo de remodelação da ferida pode atuar de forma deletéria no processo de reparo
24

. As 

saponinas e os ácidos orgânicos presentes no extrato têm ação antinflamatória
25

, o que 

diminuiria a fase de inflamação, levando a uma reepitelização mais rápida e eficiente, 

conforme observado macroscopicamente. Além dessas substâncias, o coité apresenta também 

tanino e alcaloides, que têm atividade antimicrobiana e os taninos apresentam ainda 

propriedades adstringentes, que aceleram a cicatrização de feridas, segundo Chukwuama et 

al.
26

. 

Dentro dos dias de cicatrização, a comparação indicou a diminuição gradativa dos 

tamanhos das feridas de todos os métodos de cicatrização ao longo do tempo (p < 0,001), 

como pode ser observado na Figura 2. Não houve diferença estatística quando comparados os 

tamanhos das feridas em relação aos dias de avaliação em nenhum dos tratamentos utilizados 

(p = 0,087).  

G1 G2 G3

Grupo

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

T
a

m
a

n
h

o
 d

a
 f

e
ri

d
a

 (
c
m

)

a

b

b



46 
 

 

 
FIGURA 2- Tamanho das feridas (em centímetros), por dia, das ratas dos 

diferentes grupos nos quais foram usados métodos de cicatrização 

distintos (G1 = coité; G2 = pomada; G3 = solução salina) nas feridas 
contaminadas. As barras representam os intervalos de confiança de 

95%. O círculo preto no eixo y indica o tamanho inicial das feridas 

(Dia 0). As barras representam os intervalos de confiança de 95%. 

Barras com letras diferentes dentro de cada dia indicam tratamentos 
que diferiram significativamente de acordo com testes de Tukey. 

 

 

 

Na avaliação microscópica da epiderme houve maior ocorrência de necrose do 

que de degeneração (p do teste post-hoc = 0,045) e aspecto normal (p do teste post-hoc = 

0,024) na camada espinhosa de feridas contaminadas tratados com solução salina (Figura 3). 

Mesmo com essas diferenças, os testes post-hoc entre os tratamentos G1 (coité), G2 (pomada 

de neomicina) e G3 (solução salina) da camada espinhosa de feridas contaminadas não foram 

significativos.  
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FIGURA 3- Gráfico com os valores percentuais de alterações histológicas encontradas na epiderme de 

feridas contaminadas em ratas tratadas com extrato de coité, pomada de neomicina e 

solução salina. 

 

 

Avaliando as porcentagens de alterações epidérmicas pôde-se observar que 

ocorreram alterações em todas as camadas. No grupo coité, 100% dos animais não 

apresentaram alterações na camada córnea, enquanto para a neomicina e solução salina estas 

percentagens foram de 16,7% para ambos, ao final do tratamento. A camada granulosa 

apresentou o menor índice de degeneração para as feridas dos ratos tratados com coité 

(66,7%) e 0% de necrose. A neomicina apresentou 75% de degeneração e 0% de necrose, 

enquanto a solução salina apresentou 83,3% de degeneração, 16,7% de necrose e nenhum rato 

apresentou a camada granulosa normal. A falta de normalidade da camada espinhosa nos ratos 

tratados com solução salina também pôde ser observada, assim como índices de 41,7% de 

necrose, comparados com 0% dos grupos pomada de neomicina e coité. 

Já para a camada basal, todos os grupos apresentaram feridas com o aspecto 

normal, sendo que 41,7% dos ratos tratados com solução salina apresentaram necrose ao final 

do experimento, contra 0% dos ratos tratados com pomada de neomicina e coité. A 

degeneração indica doença celular, porém ela pode ser induzida por aumento da necessidade 

funcional da célula, que pode estar aumentada durante a recuperação de lesão, sendo que 

podem ser reversíveis caso ocorra retorno da normalidade do tecido. Já a necrose é 

considerada a morte rápida do tecido, resultado de uma degeneração irreversível
27

. O coité 
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apresenta ácidos orgânicos e saponinas que têm ação antinflamatória que poderia promover 

diminuição de lesões necrosantes
25, 26

.  

Microscopicamente, de todos os animais avaliados, quatro ratos apresentaram 

histologia semelhante ao aspecto de pele íntegra em todos os parâmetros avaliados, tanto na 

derme, quanto na epiderme, incluindo a presença de anexos cutâneos, como os folículos 

pilosos e glândulas. Todos estes quatro animais eram do grupo tratado com coité (Figura 5, 

D). A reparação cutânea precoce pode estar relacionada também às características 

fitoquímicas da planta acima mencionadas, bem como, com a presença dos açúcares 

redutores, que são compostos responsáveis pela restauração da integridade funcional e estética 

das células, segundo Ejelonu et al.
25

. 

Em todos os animais, foram observadas grandes quantidades de vasos 

neoformados (Figura 5, C). Segundo Mendonça e Coutinho-Neto
28

, a angiogênese é etapa 

fundamental do processo de cicatrização, participando da formação do tecido de granulação. 

Não foram observadas diferenças em relação ao padrão edema e formação de colágeno em 

nenhuma das lâminas avaliadas. 

A avaliação dos infiltrados inflamatórios (Figura 4) mostrou que as porcentagens 

de neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, plasmócitos e macrófagos foram em sua maioria 

classificados em ausente ou leve. Somente para os linfócitos houve diferença significativa 

entre os tratamentos no qual a pomada de neomicina apresentou uma quantidade moderada 

maior para este tipo celular, quando comparada com o grupo coité (p do teste post-hoc = 0,03) 

que apresentou uma maior frequência nos níveis de ausência para este tipo celular. Quando 

comparou-se a neomicina com a solução salina (p=0,022), pôde-se observar que o último 

apresentou um infiltrado intenso de linfócitos, além de uma grande quantidade de cortes 

histológicos com níveis leve de infiltrado linfocitário. 

A presença de linfócitos está relacionada com liberação de linfocinas como fator 

de inibição da migração (MIF), interleucina-2, fator de ativação de macrófagos (MAF) e 

fatores quimiotáticos, além de aumentar o estágio inicial da cicatrização através da 

estimulação de macrófagos, células endoteliais e fibroblastos
29

. Entretanto, a persistência 

dessas células durante o processo de remodelação da ferida pode atuar de forma deletéria no 

processo de reparo
24

. O fato de o grupo coité apresentar menor quantidade de linfócitos 

quando relacionado aos outros grupos pode estar relacionado ao fechamento precoce da 

ferida. Este fato também pode explicar o aumento do número de linfócitos presentes nos ratos 

tratados com solução salina. 
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FIGURA 4- Gráfico com os valores percentuais de alterações histológicas encontradas na derme das 

feridas contaminadas em ratas tratadas com extrato de coité (G1), pomada de neomicina 

(G2) e solução salina (G3), em relação ao número de infiltrado inflamatório. As 

alterações foram classificadas em ausentes, leves, moderadas e intensas de acordo com o 
número de células visualizadas. 

 

 

As biópsias realizadas no décimo quarto dia após a realização das incisões 

demonstraram microscopicamente apenas um foco de exsudação purulenta, com quantidades 

elevadas de neutrófilos, em um animal do grupo controle negativo (tratado com solução 

salina) (Figura 5, B). Este fato se deve provavelmente à ausência do poder antibiótico no 

tratamento, como o preconizado por White e Maltodextran
30

 que indicaram o curativo local 

com o uso de produtos que favoreçam a cicatrização.  

A baixa percentagem de infiltrado celular pode estar relacionada à presença de 

taninos e saponinas do coité. Sabe-se que estas substâncias possuem atividade antimicrobiana 

e antinflamatória, conforme as afirmações de Govindasamy e Arulpriya
31

, o que poderia 

influenciar o recrutamento das células pró-inflamatórias. Ainda à microscopia, não foram 

observadas reação de corpo estranho nas feridas tratadas com o extrato de coité. A ausência 

de eosinófilos indica que o coité não promoveu reação de hipersensibilidade na pele dos 

animais, pois segundo Graça
32

 essas células estão relacionadas à alergia, parasitas e síndromes 

paraneoplásicas. 

A contagem de macrófagos não foi significativa para nenhum dos tratamentos. 

Porém o teste feito para avaliar a presença de células gigantes (p=0.044) indicou que elas 
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foram mais encontradas nas feridas tratadas com a pomada de neomicina do que as tratadas 

com extrato de coité e solução salina (Figura 5, A). Respaldado nas afirmações de Junqueira e 

Carneiro
33

, os quais dizem que quando adequadamente estimulados, os macrófagos podem 

aumentar de tamanho e se arranjar em grupos formando células epitélioides, ou ainda várias 

células podem fundir-se para formar células gigantes de corpo estranho. Estes dois tipos 

especiais de células só são vistos em condições patológicas. Segundo Thomson
27

, elas atuam 

na destruição do agente irritante fora da célula, através de secreção, ao invés de combatê-los 

dentro das células como na fagocitose, acredita-se que o tratamento com pomada de 

neomicina apresentou maiores propriedades irritativas ao tecido. 

 

 

 

FIGURA 5- Fotomicrografias de cortes histológicos de pele de ratas, quatorze dias após exérese 

cirúrgica e fechamento por segunda intenção. Em A, presença de células gigantes (setas 
azuis) em ferida de animal tratado com pomada de Neomicina. HE, objetiva 20x. Em B, 

abscesso com grande quantidade de infiltrado inflamatório, predominantemente 

polimorfonucleares (seta vermelha), em animal do grupo controle negativo, tratado com 
solução salina. HE, objetiva 4x. Em C, angiogênese (setas verdes) em animal do grupo 

tratado com solução aquosa de coité. HE, objetiva 20x. Em D, aspecto histológico de pele 

íntegra com a presença de anexos cutâneos (setas amarelas) em animal tratado com 
solução aquosa de coité. HE, objetiva 4x.  
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Para avaliar o efeito antibacteriano do coité foram realizadas culturas in vitro de 

diferentes cepas bacterianas em meio Ágar Mueller-Hinton. Foram utilizadas cepas de 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter e Streptococcus. Avaliando as 

porcentagens de cepas resistentes à solução aquosa de coité (Figura 6) podemos observar que 

60% das cepas de St. Aureus apresentaram-se sensíveis. Já para E. Coli este número foi de 

77,78%, para Streptococcus foi de 66,67%. Observando o crescimento das enterobactérias, 

100% apresentou sensibilidade a utilização de coité.  

As bactérias utilizadas são citadas como naturais de fezes de ratos
3
 e foram 

inicialmente testadas para avaliar se o coité apresentava realmente um efeito negativo sobre 

estas. Os resultados demonstraram que as cepas das quatro espécies bacterianas utilizadas 

apresentavam sensibilidade ao coité, ou seja, formavam o halo de inibição. Isto pode estar 

relacionado à atividade das saponinas e tanino, descritas por Ejelonu
25 

como substâncias 

antimicrobianas e bactericidas, respectivamente, e que estão presentes no extrato de coité. 

 

 

FIGURA 6- Gráfico com os valores percentuais relativos às propriedades antibacterianas dos produtos 

testados pelo método de imunodifusão em ágar (extrato aquoso de coité, neomicina, 

solução salina e extrato hidroalcoólico de coité). A sensibilidade foi considerada quando 

da formação do halo de inibição. 

 

 

Conforme esperado, no controle positivo, 100% das bactérias foram sensíveis à 

neomicina e no controle negativo, 100% das bactérias foram resistentes à solução salina. Para 
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a solução hidroalcoólica, não ocorreu a formação do halo de inibição em nenhuma das cepas 

bacterianas testadas, demonstrando que o produto não apresentou qualquer atividade 

antimicrobiana. Acredita-se que, após a rotaevaporação para eliminação do álcool ocorreu 

uma concentração do extrato bruto, aumentando assim o efeito antimicrobiano da solução 

aquosa contendo o coité. Respaldado nas afirmações de Jager et al.
34

, o qual ressalta que o 

fator concentração tem especial importância para o caráter terapêutico das plantas, onde a 

quantidade de cada composto pode ser determinante para que essa vertente seja eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

A solução aquosa do extrato etanólico de coité (Crescentia cujete) a 25% apresenta poder 

de reparação cutânea em feridas induzidas e contaminadas experimentalmente em ratos e 

apresenta atividade antibacteriana comprovada in vitro. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações contidas na literatura consultada foram relevantes para 

compreender os fatores envolvidos na regeneração cutânea, bem como confirmar a 

importância da escolha dos produtos tópicos a serem utilizados sobre as feridas de pele, por 

poderem interferir de forma benéfica ou maléfica no resultado do processo cicatricial. 

Para a avaliação antibacteriana, o método de difusão em disco em ágar com 

orifício mostrou-se um método rápido, de baixo custo quando em comparação a outros 

métodos oferecidos e de fácil realização. A avaliação de feridas por meio de mensuração dos 

diâmetros com a utilização do paquímetro é um método consagrado, de fácil execução e 

dispensou qualquer outro tipo de equipamento. A avaliação histológica pela coloração de HE 

foi suficiente para avaliar os parâmetros desejados. 

Em se tratando do uso de princípios ativos extraídos de vegetais, a análise 

fitoquímica de coité demonstra a presença de vários componentes ativos como os fenóis 

(usados como desinfetantes e bactericida), taninos (ação adstringente e antimicrobiana), 

flavonoides (ação antioxidante), alcalóides (analgésico, anti-espasmódica e antibactericidas), 

saponinas (antibióticos naturais, antinflamatório, emulsionantes e detergentes), cardenolídeos 

(estimulante cardíaco) e antraquinonas (laxante). Entretanto, apesar de não ter sido observado 

neste estudo, entende-se que o uso indiscriminado da planta pode desencadear efeitos 

indesejáveis, pois não é conhecida atualmente a dose terapêutica e a dose letal. 

Por mais que seja amplo o conhecimento sobre plantas medicinais, são sempre 

necessárias cada vez mais pesquisas, pois muitas das vezes essas plantas são usadas de forma 

inadequada. Consequentemente, há um grande risco devido ao acúmulo de substâncias ativas, 

quando ocorre a mistura e indicações terapêuticas semelhantes, sem nenhum conhecimento e 

comprovação científica das mesmas, causando intoxicações variadas. A medicina alternativa é 

muito usada pela população, então se entende que as várias pesquisas realizadas com plantas 

medicinais devem contribuir para a obtenção de novos medicamentos, de modo que seja mais 

acessível à população. 

O desempenho do produto durante a realização deste estudo foi condizente com os 

relatos de uso popular, aumentando a velocidade de cicatrização, diminuindo os casos de 

infecções secundárias oportunistas, minimizando a dor e melhorando o aspecto geral da ferida 

durante todo o processo. Assim, pôde-se inferir que o coité apresenta, em certo grau, um 

potencial cicatrizante, antimicrobiano, analgésico e antinflamatório. 
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A principal dificuldade encontrada para o desenvolvimento desta pesquisa foi a 

ausência de dados compilados e pesquisas sobre o uso científico da planta para a cicatrização 

dos animais. Como ainda é um produto pouco explorado, são escassas as investigações e 

análises existentes. Neste contexto, espera-se que a realização deste trabalho e a divulgação 

dos resultados obtidos contribuam para estimular outros pesquisadores e aprofundar temas em 

estudos futuros, e a colaborar com empreendedores dispostos a investir no fitoterápico, por 

meio de informações relevantes que direcionem o desenvolvimento comercial.  

Após o término dos estudos propostos e frente aos resultados cicatriciais 

satisfatórios obtidos, sugere-se novas pesquisas com o uso do coité aplicando diferentes doses 

diárias para predizer qual a melhor concentração a ser usada para os devidos fins, bem como a 

dose tóxica ou letal e outras possíveis formas de apresentação, além da pomada. Sugere-se 

para novos estudos, analisar histologicamente as lesões induzidas nos ratos ou em outros 

animais, por meio de HE e também imunohistoquímica, em diferentes dias durante todas as 

fases do processo cicatricial. Técnicas de biologia molecular podem ser utilizadas para avaliar, 

por exemplo, a expressão de fatores de crescimento (VEGF e FGF-2) e a consequente 

formação de células endoteliais. Também uma nova etapa de testes é recomendada para avaliar 

a farmacodinâmica do produto e inferir qual o princípio ativo que está realmente 

desencadeando cada ação. Estudos explorando o potencial antioxidante e citotóxico são 

recomendados para testar a possível utilização do coité em tratamentos antineoplásicos, por 

exemplo.  Sugere-se a realização do mesmo estudo, utilizando-se a polpa do fruto de coité, 

pois é essa a parte da planta que a maioria dos trabalhos científicos comprova eficácia em 

outros usos, que não reparação cutânea. 

Espera-se que após estas pesquisas, o coité se torne uma opção de tratamento de 

feridas cutâneas em grandes e pequenos animais, bem como nos seres humanos, pois é uma 

planta facilmente encontrada no Brasil, em especial no Estado de Goiás, apresenta frutos em 

todas as estações do ano e possui baixo custo para a sua transformação em fitoterápico, além 

de apresentar resultado terapêutico satisfatório.  

 


