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Avaliação da atividade cicatrizante da espécie Campomanesia pubescens (guavira) 
em modelo de ferida infectada por Staphylococcus aureus em ratos 

 

1. RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi comparar o processo de cicatrização entre o extrato 

de Campomanesia pubescens (guavira) e a kollagenase®. O processo cicatricial foi 

averiguado em lesões circulares provocadas cirurgicamente no dorso de ratos 

contaminados com Staphylococcus aureus, exceto no G1. Os animais foram divididos 

em dois grupos G1: Grupo controle negativo sem contaminação (GSC-SF) tratado 

com Solução Fisiológica; G2: Grupo controle negativo com contaminação (GCC-SF) 

tratado com Solução Fisiológica. O tratamento foi de sete dias e foram realizados dois 

pontos de checagem, três e sete dias. Para analisar o desenvolvimento do processo 

cicatricial foram confeccionadas lâminas histológicas a partir de amostras de tecido 

da lesão que foram coradas por Hematoxilina Eosina (HE) e Picrosirius-hematoxilina 

(PH), para a caracterização em cada ponto de checagem. Na análise macroscópica dos 

grupos G1 e G2 não houve a regressão da ferida até o período avalido até sete dias. 

Esses resultados estão mostrados nas lâminas histológicas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A cicatrização é um método eficaz que o organismo possui de reparação tecidual 

envolvendo fases, inflamatória, proliferativa e de remodelagem de suma importância para 

sua sobrevivência (ARAÚJO-JUNIOR et al). Estudos utilizando fitoterapia despontaram 

na tentativa de auxiliar na cicatrização e de conter infecções em feridas cutâneas. Este 

trabalho surge como mais uma tentativa de auxiliar nessa busca por um incremento 

terapêutico. 

As espécies do gênero Campomanesia, pertencente à família Myrtaceae, amplamente 

encontrado na região central do Brasil são muito utilizadas pela população do Mato 

Grosso do Sul, onde é popularmente conhecida como guavira, na forma de sucos, geleias 

e licores. Além disso, também é utilizada pela comunidade local com finalidades 

terapêuticas. Guerrero e colaboradores demonstraram que as folhas da espécie 

Campomanesia pubescens (guavira) colhidas em áreas nativas de Mato Grosso do Sul 

(MS), apresentou efeito anti-inflamatório (GUERRERO et. al, 2010). 

Com isso, esta pesquisa justifica-se com base na necessidade de certificar a segurança 

e eficácia do uso desta planta medicinal, largamente usada pela população brasileira.   

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Geral: Investigar a eficácia farmacológica utilizando modelos in vivo da espécie 

de Campomanesia pubescens incorporadas em veículos e utilizadas por via tópica em 

modelo de ferida infectada por Staphylococcus aureus em ratos Wistar, comparando com 

os grupos controles. 

3.2. Especifico:  

Avaliar histologicamente o processo cicatricial em ferida contaminada por 

Staphylococcus aureus em amostras de tecido tratado por via tópica com as pomadas à 

base dos extratos etanólicos das folhas do Campomanesia pubescens. 
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4. METODOLOGIA  

 

As folhas de Campomanesia pubescens foram coletadas em Junho de 2014 e 

logo após a coleta foram secas e estabilizadas. Para preparo do extrato está sendo utilizado 

etanol. Foram utilizados 10 ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), adultos, machos, 

pesando entre 250 e 300 gramas, divididos em 2 grupos G1: Grupo controle negativo sem 

contaminação (GSC-SF) tratado com Solução Fisiológica; G2: Grupo controle negativo 

com contaminação (GCC-SF) tratado com Solução Fisiológica. O tratamento teve a 

duração de 7 dias e foram realizados três pontos de checagem: os dias 3 e 7 dias. 

Para a indução da ferida, os animais foram anestesiados com quetamina e 

xilazina. A ferida foi feita na região dorsolateral, previamente tricotomizada. Aos 3 e 7 

dias foi realizada a eutanásia dos grupos com o dobro da dose dos anestésicos. Após isso, 

foi retirado a amostra da lesão cutânea para análise macroscópica e histológica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

a) Coleta, obtenção do extrato e preparo da pomada 

As folhas de Campomanesia pubescens coletadas foram secas e estabilizadas em 

estufa circuladora de ar 40 oC (MARCONI®, Modelo MA35), trituradas em moinho de 

facas de aço inoxidável (MARCONI®, Modelo MA048) e armazenadas em frascos 

hermeticamente fechados protegido da luz e do calor e rotulados. A extração foi feita com 

etanol em 500 g de folha triturada e depois será evaporada no rotoevaporador. Após obter 

o extrato bruto etanólico parte do extrato foi utilizado para a preparação da pomada a base 

de Campomanesia ssp 3%. O extrato foi separadamente incorporado no veículo, a base 

de Gel Carbopol 0,5%.  

b) Grupos 

 Foram usados 10 ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus), adultos, machos, 

pesando entre 250 e 300 gramas que foram divididos em cinco grupos (n=5):  G1: Grupo 

controle negativo sem contaminação (GSC-SF) tratado com Solução Fisiológica; G2: 

Grupo controle negativo com contaminação (GCC-SF) tratado com Solução Fisiológica. 

O tratamento durou 7 dias, sendo que cada grupo continha um subgrupo para 

eutanásia com 3 e 7 dias. 

c) Indução da ferida 

Os animais foram pesados, sorteados aleatoriamente para cada grupo e receberam 

identificações individuais. Os animais foram anestesiados com quetamina e xilazina, cada 

um em dose de 50mg/kg do peso animal, via intramuscular. Foram delimitadas em região 

dorsolateral direita um espaço de 2cm por 2 cm, sendo 0,5 cm de distância da coluna 

vertebral e 1 cm acima da crista Ilíaca. Essa área foi tricotomisada. 

Os ratos já anestesiados foram posicionados em decúbito ventral e imobilizados 

em prancha de madeira, utilizando-se tensores elásticos nos membros. Para indução da 

ferida foi utilizado um punch metálico de diâmetro 2cm. Com esse instrumento, foi 

retirado um fragmento cutâneo de forma circular no centro das áreas delimitadas acima, 

já depiladas. Com o procedimento descrito, foi atingido a fáscia muscular superficial ou 

externa do animal. Foi realizada a hemóstase por digito compressão com gaze esterilizada 

por um período de dois minutos.  
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Posteriormente, as feridas foram infectadas com S. aureus, exceto no grupo G1. 

Logo após o procedimento, aqui descrito, todos os animais receberam o tratamento por 

aplicação tópica, referente ao grupo, sobre a ferida. Diariamente, as feridas foram 

observadas e tratadas. Segundo os períodos de avaliação, os grupos sofreram a eutanásia, 

na qual foi extraída a lesão do animal para preparo da lâmina e avaliação microscópica. 

d) Preparo da lâmina 

Cada peça foi identificada, fixada em isopor e colocada em solução de formalina a 

10%. A seguir foram incluídas em parafina, submetidas a cortes transversais e coradas 

pelo método de Hematoxilina-eosina (HE) e Picrosirius-hematoxilina (PH). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na análise macroscópica, verificou-se que todos os grupos apresentaram hemorragia 

no momento da cirurgia. Quanto a presença de pus, apenas observou-se no grupo G2, 

justificados pela infecção induzida pela Staphylococcus aureus. Já no que concerne a 

epitelização não foi observado em nenhum dos grupos ao final dos 7 dias. Até o 7º dia os 

ratos de ambos os grupos ainda não apresentavam nem 40% de regressão da ferida. 

Nos dois grupos (G1 e G2) o tecido subjacente à crosta que recobria a ferida cutânea 

mostrava aos três dias, ainda restos de neutrófilos e na derme frouxa já podia-se observar 

proliferação de fibroblastos e vascularização. Esses resultados estavam mais exuberantes 

aos sete dias nos dois grupos, sendo que ao sétimo dia havia predomínio de fibroblastos 

que passaram de uma média de 7 unidades por campo a 25 unidades. 

Nas laminas coradas com Picrosirius-hematoxilina (PH), observou-se que, conforme 

esperado, aos 3 dias os ratos apresentavam predomínio absoluto de fibras colágenas tipo 

III e com 7 dias houve um pequeno aumento nas fibras colágenas tipo I no grupo 1. Já no 

grupo 2 houve uma diminuição de fibras colágenas tipo I do terceiro ao sétimo dia, fato 

justificado pelo processo infeccioso induzido neste grupo. 
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