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Introdução 

O gênero Arrabidaea, pertencente à família 
Bignoniaceae, ocorre na América tropical desde o 
sul do México até o Brasil. Esta espécie está na 
relação nacional de plantas medicinais de interesse 
ao SUS (Renisus). A espécie Arrabidaea chica é a 
única dentre o gênero Arrabidaea a possuir essa 
classe de compostos 3-deoxiantocianidinas  

São atribuídos à espécie A. chica 
propriedades terapêuticas para enfermidades da 
pele (psoríase, feridas, úlceras). Nosso grupo 
demonstrou previamente

1
 que o extrato bruto de A. 

chica aumentou a produção de colágeno e que seu 
efeito pode ser comparado ao da alantoína e 
vitamina C. Recentemente foi verificado que o 
extrato bruto de A.chica, seco por atomização, 
favoreceu a cicatrização de tendões calcâneos em 
modelo animal

2
 A formulação desejável para o 

tratamento de feridas deve promover a cicatrização 
em menor tempo possível com o mínimo de dor, 
desconforto, sem cicatrizes para o paciente O 
objetivo desse trabalho foi elaborar formulações 
semissólidas para uso tópico. Avaliação química e 
farmacológica das formulações semissólidas 
contendo 2,5% de extrato de A. chica, utilizando 
teste de cicatrização in vivo em ratos Wistars. 

Resultados e Discussão 

Foram produzidas duas formulações de tipo 
gél Natrosol 

®
 e cremes A/O, formulada de acordo 

com Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia 
Brasileira

3
  

O teor de carajurina foi monitorado por 
CLAE-DAD, pois essa deoxiantocianidina é 
responsável pela coloração vermelha do extrato e 
marcador taxonômico da espécie. A formulação 
contendo tipo creme A/O apresentou maior 
instabilidade quando comparado com o gel de 
natrosol

®
. O teor de carajurina determinado nas 

formulações armazenadas a temperatura de 5, 25 e 
40ºC, foram creme A/O (0,76; 0,46;0,14%p/p) gel 
(0,49;0,35;0,22%p/p). 

Para realizar a avaliação in vivo foi escolhido 

o modelo de úlceras cutâneo induzidas por cirurgia 

em ratos Wistars. As úlceras cutâneas foram 

analisadas diariamente, medindo-se a área de 

contração, com auxílio de sonda periodontal, e 

calculada a porcentagem de redução da área
1
. 

Observou-se que as úlceras dos animais do grupo 

controle permaneceram maiores que as dos grupos 

tratados com as formulações semissólidas contendo 

extrato bruto de A. chica apresentado um 

comportamento mais dócil e também verificou-se a 

formação de crosta sem pus. No 10° dia notou-se a 

redução das úlceras, queda das crostas e 

crescimento do pelo. 

 

 

                           

                                  

 

 

 

 

                        
Figura 1. Imagens do processo de cicatrização in 
vivo de ratos Wistar tratados com as formulações 
semissólidas contendo 2,5% EB A. chica livre A-
Creme A/O, B-Gel natrosol . 

Conclusões 

Todas as formulações semissólidas, 
avaliadas em modelos experimentais de cicatrização 
in vivo foram capazes de reduzir entre 80 a 70% a 
área cutânea ulcerada em 10 dias de tratamento, 
Também verificamos que essas formulações 
semissólidas não apresentaram diferenças 
estatísticas entre si (p<0,05).  

O teor de carajurina na formulação gel de 
Natrosol

®
 contendo o extrato bruto livre demonstrou 

maior estabilidade que a formulação de creme A/O  
armazenadas em diferentes temperatura  
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