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Introdução

Os retalhos cutâneos constituem-se de segmentos 
de pele obtidos de uma área doadora e transferidos para 
uma região receptora, mantendo uma conexão 
temporária ou definitiva, através de um pedículo de 
onde vem o suprimento sanguíneo. Sobrevivem em 
decorrência de sua circulação intacta, permitem 
cobertura imediata do leito de um ferimento e evitam 
cicatrização prolongada, formação de cicatriz excessiva 
e contratura associada com cicatrização por segunda 
intenção [1].

A utilização do retalho cutâneo associado a 
recursos farmacológicos potencializa o sucesso de 
técnicas reconstrutivas. O uso de substâncias que 
estimulam a angiogênese é comumente empregado.

O óleo de copaíba, extraído de árvores do gênero 
Copaifera, família Leguminosae-Caesalpinioideae, se 
destaca por sua importância na Medicina Natural 
Brasileira. Seus efeitos cicatrizantes e antiinflamatórios 
já foram demonstrados em vários modelos animais.
Brito et al. [2] observou aumento da crosta da lesão, do 
tecido de granulação e do número de vasos sanguíneos 
ao estudar os aspectos morfológicos e morfométricos 
do processo cicatricial de feridas cutâneas abertas em 
ratos, tratados com óleo de copaíba (Copaifera 
reticulata). O óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii) 
possui a capacidade de reduzir o tempo de reparação 
tecidual em feridas cutâneas em ratos [3], reduz a 
formação de tecido de granulação [4], além de possuir 
propriedades antiinflamatórias e analgésicas. Paiva [6]
demonstrou ser a Copaifera langsdorffii capaz de 
acelerar a contração de feridas abertas em ratos.

Baseando-se em resultados positivos com o óleo 
de copaíba em vários modelos de cicatrização, 
somando-se à necessidade de recursos terapêuticos na 
melhora da viabilidade do retalho cutâneo, este estudo 
visa avaliar os aspectos macroscópicos de retalho 
cutâneos randômicos em ratos, tratados com óleo de 
copaíba em pomada na concentração de 10%
(Copaifera langsdorfii).

Material e métodos

O Experimento foi desenvolvido no 
Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal –

DMFA, da Universidade Federal Rural de Pernambuco –
UFRPE.

O óleo de copaíba (Copaíba langsdorffii) foi coletado 
de árvore nativa da região do Alto Paranaíba – Minas 
Gerais, com registro nº HM00217 do Herbário Mandevilla 
da Faculdade de Ciências Agrárias do Centro Universitário 
de Patos de Minas. Este foi manipulado em pomada a 10% 
utilizando como veículo a vaselina (80%) e glicerina
(20%). Também foi preparada uma pomada apenas com o 
veículo (vaselina e glicerina) para utilização no grupo 
controle.

Foram utilizados 30 ratos Wistar albinos (Rattus 
norvegicus albinus) machos com peso corporal médio de 
425 gramas e 180 dias de idade, distribuídos aleatoriamente 
em 3 grupos de 10 animais cada. 

Os grupos experimentais foram denominados Grupo 
Controle Absoluto (GCA) onde não houve tratamento, 
Grupo Controle (GC) no qual os animais receberam 
tratamento tópico com pomada contendo apenas vaselina e 
glicerina como veículo e Grupo Tratado (GT) onde os 
animais receberam tratamento tópico com pomada 
contendo óleo de copaíba na concentração de 10%.

A confecção de retalho cutâneo dorsal randômico de 
base cranial foi realizada com 08 cm de comprimento e 03 
cm de largura. A área cirúrgica foi tricotomizada e a 
antissepsia feita com clorexidine tópico. Os animais foram 
anestesiados com xilazina (3mg/kg) e ketamina, (10mg/kg), 
por via intramuscular. Os animais foram posicionados em 
decúbito ventral e o retalho cutâneo pré-estabelecido foi 
confeccionado pela incisão com bisturi de lâmina número 
15. O retalho foi dissecado e deslocado do plano músculo-
aponeurótico adjacente, elevado do leito, recolocado e 
suturado ao mesmo, com sutura simples interrompida 
utilizando fio monofilamentoso de náilon 4.0 agulhado.

Imediatamente após a execução do retalho cutâneo 
dorsal os ratos do GT foram submetidos a tratamento 
tópico com o óleo de copaíba em pomada a 10%. Este 
procedimento foi repetido a cada 24 horas, completando o 
total de sete curativos. Os ratos do GC foram tratados 
topicamente com pomada contendo apenas o veículo 
(vaselina e glicerina) durante o mesmo período de tempo. 
Os animais do GCA não foram tratados.

Decorridos oito dias de tratamento os animais foram 
novamente anestesiados e fotografados com câmera digital 
(SonyW70) a uma distância focal de 20 cm. Estas 



fotografias foram posteriormente digitalizadas com 
resolução de 640 pontos na horizontal e 480 pontos na 
vertical, 24 bits de cores, com demarcação da área de 
necrose e área total e posterior cálculo da porcentagem 
da área de necrose, utilizando o programa Imagilab®.

Resultados e Discussão

O retalho era constituído por fáscia superficial, 
panículo carnoso, tecido subcutâneo e pele. O período 
de observação dos retalhos foi estabelecido até o oitavo 
dia de pós-operatório. Nesta ocasião já se encontrava 
definida a área de necrose e instalados o processo de 
angiogênese e formação de neovascularização a partir 
do leito e da área perimetral do retalho segundo 
também relatado por Ferreira [7].

Macroscopicamente foi observada uma menor 
porcentagem de área de necrose no GT em relação ao 
CGA (Figs. 2, 3 e 4). O GT apresentou um aspecto 
menos endurecido da área necrótica com coloração 
mais amarelada da área delimitada (Fig. 4). Ao coletar 
as amostras para exames histológicos, os tecidos com 
necrose superficial do GT apresentavam-se mais 
irrigados no lado dérmico. Os animais do GT 
apresentaram áreas de necrose que variavam de 7 a 
30%. Os animais do GC apresentaram áreas de necrose 
que variavam de 17 a 48% e o GCA com variações de 
33 a 50% (Fig. 1).

Segundo Tappin et al. [8] os óleos de copaíba são 
constituídos por misturas de sesquiterpenos, 
predominantes na maioria deles, e de diterpenos. A 
concentração e a natureza dos sesquiterpenos e 
diterpenos podem variar, mas somente estas duas 
classes de produtos naturais, devem estar sempre 
presentes. É um agente medicinal muito utilizado no 
tratamento de feridas e tem sua origem na medicina
popular.

Nos diversos trabalhos realizados para comprovar 
seu poder cicatrizante poucos identificam a espécie 
estudada e sua condição de coleta. Os estudos 
realizados para comprovar a ação cicatrizante do óleo 
de copaíba utilizaram este de forma in natura. Não 
foram encontrados trabalhos utilizando óleo de copaíba 
em retalhos cutâneos.

Nossos resultados concordam com os achados de 
Eurides et al. [3], que trabalharam com óleo de copaíba 
in natura (C. langsdorffii) em cicatrização relatando 
melhora no processo cicatricial dos animais do grupo 
tratado. Também reforçam os de Brito et al. [2], que 
avaliaram o tamanho da crosta da ferida em pele de 
ratos após o uso de óleo de copaíba in natura da 
espécie C. reticulata, observando um menor tempo de 
reparação tecidual nos animais tratados.

Segundo Estevão et al. [9] o óleo de copaíba (C. 
langsdorffii) em pomada a 10% foi eficiente na 
contração de feridas cutâneas realizadas 
experimentalmente em ratos diminuindo o tempo de 
reparação tecidual.

Baseado nos resultados desta pesquisa pode-se 
concluir que a pomada contendo óleo de copaíba 
(Copaifera langsdorffii) na concentração de 10% 

aumentou a viabilidade do retalho cutâneo observado pela 
diminuição da área de necrose e melhor integridade do 
mesmo.
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Figura 1- Gráfico demonstrativo do Teste de Tukey para 
médias das áreas necrosadas. (médias seguidas por letras 
iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey com 
significância de 5%)





Figura 2–Fotografia do retalho cutâneo dorsal de animal do 
Grupo Controle Absoluto (GCA) no oitavo dia de PO. 
Observar aspecto escuro da área necrosada (setas).

Figura 3–Fotografia do retalho cutâneo dorsal de animal do 
Grupo Controle (GC) no oitavo dia de PO. Observar 
aspecto escuro da área necrosada (setas).

Figura 4– Fotografia do retalho cutâneo dorsal de animal do 
Grupo tratado (GT) no oitavo dia de PO. Observar aspecto 
amarelado da área necrótica (setas).




