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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de

mestrado e visou avaliar e comparar o efeito da

Calendula officinalis 6CH e do Spray de

Quitosana na cicatrização de feridas cutâneas

em ratas diabéticas. Uma das complicações do

diabetes é a dificuldade de cicatrização de

feridas, o que torna o tratamento longo e

honeroso. A Calendula officinalis na matéria

médica homeopática é citada como agente

cicatrizante, porém não há na literatura trabalhos

avaliando sua ação sobre feridas em pacientes

diabéticos. A quitosana é um biopolímero que

apresenta potencial antiinflamatório,

antibacteriano e antioxidante e contribui no

processo cicatricial.

Apresentação do problema 

e motivação da pesquisa

Foram utilizadas ratas Wistar divididas em três

grupos (GC, GH e GQ). Os animais foram

tratados de acordo com o grupo a qual

pertenciam: os do GC com solução salina 0,9%,

os do GH com Calendula officinalis 6CH e os do

GQ com o Spray Quitosana. Cada grupo foi

subdividido em três subgrupos (n=6)

correspondente aos períodos de avaliação

microscópica (três, sete e 14 dias). As ratas

foram induzidas ao diabetes por meio de

aplicação intraperitoneal de Aloxana (120mg/kg)

e então anestesiadas para a realização do punch

na região dorsal às vertebras torácicas.

Macroscopicamente os animais tratados com

Calendula 6CH e Spray de Quitosana tiveram

suas feridas cicatrizadas em menor tempo

quando comparados ao GC. Microscopicamente

foi possível observar que a Calendula 6CH foi

capaz de promover maior recrutamento de

células mononucleares, apresentar fibroplasia no

estágio inicial de cicatrização e promover

formação de tecido conjuntivo denso espesso e

organizado ao final de 14 dias.

Resultados

Concluímos que a Calendula officinalis 6CH foi

capaz de otimizar a cicatrização de feridas em

ratas diabéticas, promovendo o recrutamento de

células polimorfonucleares e mononucleares,

apresentando fibroplasia no estágio inicial de

cicatrização e promovendo formação de tecido

conjuntivo denso espesso e organizado ao final

de 14 dias, demonstrando superioridade ao

grupo Controle e ao grupo Quitosana. O spray de

quitosana se mostrou eficaz e superior na

otimização da cicatrização de feridas em relação

ao grupo controle.

Conclusão
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FIGURA 1 - Fotomicrografias (20X) da epiderme de feridas cutâneas de ratas

diabéticas. Reepitelização ausente (seta preta) no terceiro dia pós-

operatório nos animais do GC – Grupo Controle, GQ – Grupo Quitosana

e GH – Grupo Homeopatia. Reepitelização parcial (seta preta) nos

animais do GC e GQ no sétimo dia pós-operatório. Reepitelização total

(seta preta) nos animais do GH no sétimo dia pós-operatório.

Reepitelização total (seta preta) no 14º dia pós-operatório nos animais

do GC, GQ e GH.
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