
              
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANGIOGÊNICA 

E DO POTENCIAL DE CICATRIZAÇÃO DO LÁTEX 

DE EUPHORBIA TIRUCALLI (AVELOZ) 

  

 

 

GUILHERME DE OLIVEIRA BESSA 

 

 

 

 

 

Goiânia, GO 

Dezembro de 2010 



 

 

1 

              
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANGIOGÊNICA 

E DO POTENCIAL DE CICATRIZAÇÃO DO LÁTEX 

DE EUPHORBIA TIRUCALLI (AVELOZ) 
  

GUILHERME DE OLIVEIRA BESSA 

Orientador: Prof. Dr. Nelson Jorge da Silva Júnior 

Co-Orientador: Prof. Dr. Paulo Roberto de Melo Reis 

 

Dissertação de Mestrado para 

obtenção do título de Mestre 

apresentado ao Programa de Pós-

Graduação – Nível mestrado em 

Ciências Ambientais e Saúde, da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás. 
 

Goiânia, GO 

Dezembro de 2010 

 

i 



 

 

2 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Bessa, Guilherme de Oliveira . 

Avaliação da atividade angiogênica e do potencial de 
cicatrização do látex de Euphorbia tirucalli (aveloz) /        
Bessa, Guilherme de Oliveira . Goiânia, 2010. 
 

Dissertação de Mestrado para obtenção do título de Mestre 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação – Nível 

mestrado em Ciências Ambientais e Saúde, da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, sob a orientação do Prof. Dr. Nelson Jorge 

da Silva Júnior e co-orientação Prof. Dr. Paulo Roberto de 

Melo Reis.  

 

 
 

1. Látex 2. Angiogênese. 3. Cicatrização.  
 

 
 

ii 



 

 

3 

 

 

D               
 

Dissertação de mestrado em ciências ambientais e saúde, defendida em          de 

dezembro de 2010 e                                 pela banca examinadora: 

 

1 

Prof. Dr.  __________________________________________ 

(Presidente da mesa) 

2 

Prof. Dr. __________________________________________ 

3 

Prof.ª Dr.ª __________________________________________ 

4 

Prof. Dr. __________________________________________ 

5 

Prof. Dr. __________________________________________ 

 

iii 



 

 

4 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente à minha família, 

corajosa, lutadora, amável, amiga, 

maravilhosa e a responsável por mais 

uma vitória de minha vida, sempre me 

dando muita força e amor. 

 

iv 



 

 

5 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus pela oportunidade; 

 

a toda a minha família, os pilares da 

minha formação; e 

 

aos orientadores e aos professores 

da banca examinadora, pela 

aceitação do convite e 

compartilhamento de novos 

conhecimentos. 

v 



 

 

6 

RESUMO 

Por meio deste trabalho, objetiva-se demonstrar a eficácia do látex de E. 

tirucalli no tratamento de feridas como adjuvante no processo cicatricial. O látex 

foi obtido de um exemplar da planta, na cidade de Goiânia, e diluído para a 

concentração de 1mg/mL. Foram realizados dois experimentos, utilizando como 

modelos experimentais a membrana corio-alantóide de ovos embrionados de 

galinhas e feridas em dorsos de ratos. No primeiro experimento, avaliou-se a 

resposta angiogênica do uso do látex nas membranas, comparando-se com 

controles. No segundo, foram feitas mensurações seqüenciais dos ferimentos dos 

ratos, com o uso regular da substância e controles, até a cicatrização completa 

das lesões. Os resultados revelaram estímulos angiogênico e cicatricial efetivos, 

semelhantes ao controle positivo utilizado (a biomembrana de látex de 

seringueira). 

 
Palavras-chave: Angiogênese, Cicatrização, Látex, Euphorbia tirucalli (aveloz). 
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ABSTRACT 

Through this research we aim to demonstrate the effectiveness of the latex of 

E. tirucalli in wound care as an adjunct in the healing process. The latex was 

obtained from a specimen plant in the city of Goiania, and diluted to the 

concentration of 1mg/mL. Two experiments were conducted using experimental 

models: the chorioallantoic membrane of embryonated chicken eggs and wounds 

in rats. In the first experiment, we evaluated the angiogenic response of the use of 

latex membranes, compared with controls. In the second one, sequential 

measurements were made of the wounds of rats, with regular use of the 

substance and controls until complete healing of the lesions. The results showed 

effective healing and angiogenic stimuli, similar to the positive control used (the 

latex of rubber tree). 

 

Keywords: Angiogenic activity. Healing potential. Latex of Euphorbia tirucalli 

(aveloz). 
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INTRODUÇÃO 

Há inúmeros medicamentos indicados para cuidados de feridas, sejam 

provocadas por traumas, doenças crônicas ou cirurgias. Contudo, buscam-se 

novas opções terapêuticas que possam acelerar a cicatrização com bom 

resultado estético e baixos custos. Os conhecimentos populares e a medicina 

fitoterápica podem ser importantes adjuvantes em pesquisas clínicas de grande 

alcance. O presente estudo avalia a eficácia do látex da E. tirucalli (aveloz) como 

auxiliar no processo cicatricial de feridas e na angiogênese. 

A escolha por este tema se deve ao fato de o estudo das Ciências 

Ambientais, associadas à Saúde, ser um instrumento para identificar meios que 

equilibrem desenvolvimento e sustentabilidade com ações práticas, limpas e que 

beneficiem a integração dos diferentes sistemas biológicos.  

Quanto à importância deste assunto para a sociedade, convém ressaltar 

que o desenvolvimento de novas opções terapêuticas, de baixo custo, utilizando 

planta local, pode ter grande alcance na população, especialmente entre usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Ferimentos são causas frequentes de 

absenteísmo, incapacidade e limitações funcionais, tendo como consequência 

muito prejuízo ao indivíduo e à sociedade. O aprimoramento de técnicas que 

auxiliem a cicatrização pode influenciar positivamente a saúde coletiva.  

A divulgação de resultados positivos entre profissionais de saúde, 

especialmente da rede básica, pode emergir benefícios para os cuidados da 

população. 

Por meio de pesquisa experimental se pretende responder à indagação 

problemática: o látex do aveloz tem propriedades facilitadoras da cicatrização de 

feridas e da angiogênese? Para tal investigação, se empregaram como modelos 
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experimentais feridas limpas em dorso de ratos e membranas corio-alantóides de 

ovos embrionados.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Plantas medicinais  

A utilização de plantas medicinais e das substâncias delas extraídas é tão 

antiga quanto a própria história do homem (Ortencio, 1997). Os povos primitivos 

propiciaram a identificação de espécies e de gêneros vegetais bem como das 

partes dos vegetais que se adequavam ao uso medicinal, favorecendo a 

prevenção e o tratamento de distúrbios e disfunções do organismo humano 

(Farnsworth, 1985).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), 

aproximadamente 80% da população mundial utilizam medicamentos à base de 

produtos naturais como recursos terapêuticos. Nos países desenvolvidos, os 

medicamentos derivados das plantas apresentam consumo crescente (Mitscher et 

al., 1987; Chen, et al., 2003). Isto também se verifica nos países em 

desenvolvimento, mas a justificativa para a utilização dos fitoterápicos tem relação 

com as condições socioeconômicas da população, devido, principalmente, ao seu 

baixo poder aquisitivo, associado também às facilidades de obtenção e às 

tradições do uso das plantas medicinais, despertando o interesse de 

pesquisadores na tentativa de obter novos fármacos (Albuquerque; Hanazaki, 

2006). Sabe-se que muitos princípios ativos dos medicamentos industrializados e 

usados atualmente foram extraídos dos vegetais (Veiga-Junior, 2008). 

O primeiro fármaco extraído dos vegetais foi a morfina, a partir da Papaver 

somniferum, em 1803. A partir daí, outras substâncias foram isoladas, como por 

exemplo a quinina e a quinidina, obtidas da Cinchona spp em 1819, e a atropina 
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da Atropa belladona, em 1831, que passaram a ser utilizadas em substituição aos 

extratos vegetais (Turolla; Nascimento, 2006). 

A partir da década de 60, a produção sintética de fármacos era 

impulsionada dentro das indústrias farmacêuticas, por não haver comprovação 

científica da eficácia das substâncias de origem vegetal. Desta forma, houve 

desinteresse pela  obtenção de novas substâncias, utilizando como fonte os 

vegetais. Entretanto, nos meados dos anos 80, o interesse pelos vegetais 

aumentou, principalmente devido aos avanços científicos associados à 

informática, que permitiram o desenvolvimento de metodologias com a finalidade 

de isolar substâncias ativas a partir de recursos naturais (Rates, 2001).  

Atualmente, os fitoterápicos representam uma alternativa para o tratamento 

de doenças em várias partes do mundo, significando uma fonte inesgotável de 

recursos naturais para a obtenção de novos fármacos (Schenckel, et al., 2000). 

No Brasil, a situação não tem sido diferente. A imensa biodiversidade da flora tem 

propiciado uma procura cada vez maior dos recursos oriundos da natureza. 

Entretanto, as plantas medicinais não são tão inócuas como parecem. Durante o 

processo evolutivo, as plantas desenvolveram mecanismos naturais de defesa 

como a síntese de substâncias químicas tóxicas e genotóxicas contra ataques de 

bactérias, fungos, insetos e animais predadores (Castro et al., 2004).  

Já foram identificados como mutagênicos e carcinogênicos muitos destes 

compostos, como flavonoides, hidrazinas, furocumarinas, quinonas, alcaloides de 

pirrolozidina e teobrominas (Khan et al., 2005; Pereira, 1992).  

Os produtos empregados na alimentação humana, provenientes de 

vegetais, podem também apresentar o papel de agentes causais ou 

potencializadores no aumento da incidência do câncer, mas em alguns podem 



 

 

15 

agir como anticarcinogênicos (Borek, 1991). Muitos compostos mutagênicos e 

carcinogênicos podem estar relacionados à formação de radicais livres de 

oxigênio (RLO), os quais apresentam a função fundamental em processos 

degenerativos, lesões do DNA, mutações relacionadas ou não ao câncer, 

problemas cardíacos e envelhecimento (Anderson et al., 1995; Mohan; Meltz, 

1994). Por outro lado, existem em diversas plantas, substâncias que apresentam 

propriedades antimutagênicas, como beta caroteno (Vitamina A), ácido ascórbico 

(Vitamina C), o tocoferol (Vitamina E), polifenóis, compostos sulfídricos, cálcio, 

fibras, dentre outras (Hiramatsu et al., 2004; Chen et al., 2003; Karakaya; Kavas, 

1999). 

Recentemente, tem se dado ênfase ao estudo das substâncias 

provenientes de plantas que apresentam propriedades angiogênicas e 

antiangiogênicas (Jones, 2004; Folkman, 2004).  

  Já se conhece na literatura que as espécies vegetais da família 

Euforbiaceae apresentam como característica uma seiva, conhecida por látex 

(Grosso, 2004), utilizada de várias formas em benefício à saúde humana 

(Mendonça, 2004; Mrué, 2000). 

Mrué (1997), trabalhando com látex da Hevea brasiliensis (seringueira), 

detectou que este apresentava substâncias ativadoras da angiogênese, 

promovendo a regeneração e formação de um novo esôfago em cão, que foi 

parcialmente removido. Posteriormente, Mrué (2000) usou a membrana daquele 

material, demonstrando que foi capaz de induzir a angiogênese em córnea de 

coelho. Com a mesma membrana Sader et al. (2000) fizeram substituição parcial 

do pericárdio de cães e observaram que houve a regeneração do pericárdio 

nativo. Em 2003, Oliveira e colaboradores (2003) realizaram a miringoplastia, 
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empregando-se a membrana do referido látex, e constataram que se promoveu a 

regeneração do tímpano.  

Os trabalhos realizados anteriormente evidenciaram a presença da 

atividade angiogênica do látex da seringueira. O uso popular do látex de outras 

espécies da família das Euforbiáceas como medicamento é muito disseminado 

em várias regiões do Brasil, inclusive em Goiás (Ortencio, 1997).   

Dentre os vários tipos de látex utilizados na terapêutica, destaca-se o da 

planta Euphorbia tirucalli, popularmente designada como “cola-nota”, ou “aveloz” 

(Ortencio, 1997), sendo uma espécie vegetal pertencente à família 

Euphorbiaceae. Segundo Grosso (2004), esta família é constituída por 300 

gêneros e cerca de 8000 espécies. Apresentam como característica comum uma 

seiva leitosa em caule, galho ou folha, conhecida por látex . Na medicina popular, 

o látex, extraído de qualquer parte das plantas do gênero Euphorbia, é 

considerado tóxico. Os estudos realizados com a Euphorbia tirucalli mostraram 

que esta espécie de fato apresenta substâncias tóxicas, bem como enzimas 

proteolíticas (Jassbi, 2006; Baloch; 2010). 

Há pesquisas com outras espécies do gênero quanto à atividade 

antiinflamatória (Jäger et al., 1996). Para outros gêneros da família das 

Euphorbiaceae, existem relatos da atividade antitumoral (Kupchan et al., 1976; 

Schroder et al., 1980; Hubert et al., 1982). 

Popularmente, o látex da Euphorbia tirucalli é usado tanto na prevenção 

quanto na terapia de combate a neoplasias malignas (especialmente leucemia, 

câncer de pele e de aparelho digestivo), anti-inflamatório, cicatrizante e no 

tratamento de diabetes. Apresenta variado modo de uso. Por exemplo, uma gota 

diária em meio copo de leite de vaca, ou diluindo-se 18 gotas do látex em um litro 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Baloch%20IB%22%5BAuthor%5D
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de água filtrada ou fervida. A solução é armazenada em geladeira e ingerida três 

vezes por dia. Outra forma de utilização é ingerindo-se três gotas do látex da cola-

nota com miolo de pão, juntamente com um copo de leite de vaca (Ortencio, 

1997).  

1.2 Atividade angiogênica e processo cicatricial  

A angiogênese é definida como a formação de novos vasos sanguíneos 

por um processo de germinação de brotos endoteliais a partir de vasos capilares 

pré-existentes (Folkman, 1976; Ingber, 1992). A angiogênese está presente em 

processos fisiológicos como a menstruação, ovulação, cicatrização de feridas e 

outros. Particularmente, no coração, a angiogênese promove a ramificação 

vascular das coronárias, aumentando o fluxo sanguíneo e a sua força de 

contração, repercutindo favoravelmente durante o esforço físico. Está presente 

também nos processos patológicos como artropatias crônicas, psoríase, 

retinopatia diabética, crescimento tumoral e disseminação metastática (Gonzalez 

et al., 2003; Saflate et al., 2002; Folkman, 1976). 

O mecanismo é controlado por fatores ativadores e inibidores, que se 

desenvolvem quando algum estímulo induz a mudança das células endoteliais de 

um estado de quiescência para um de replicação e migração, formando capilares 

(Saflate et al., 2002). Como a angiogênese pode também levar ao crescimento e 

à disseminação metastática do tumor maligno, a proliferação da rede vascular 

incrementa a possibilidade de células tumorais entrarem na corrente sanguínea e, 

muito provavelmente, originar metástases (Folkman, 2004; Folkman, 1972). 

Apesar deste risco, atualmente têm-se realizado estudos no sentido de encontrar 

substâncias que pudessem induzir a angiogênese. A potencialidade e a 



 

 

18 

possibilidade de aplicação clínica são vastas na vascularização miocárdica, do 

sistema nervoso central após traumatismo ou isquemia, outros órgãos em 

isquemia, substituições arteriais de grande calibre, etc.  

Os fatores angiogênicos atuam seletivamente, alterando as características 

das células estruturais do endotélio vascular. Entretanto, não são afetadas as 

funções de outros tipos de células (Donato, 2003).  

Em um organismo adulto, em condições normais, a rede vascular 

apresenta a capacidade de iniciar o processo angiogênico, uma vez recebido o 

estímulo, como uma lesão dos vasos sanguíneos (Li et al., 2003), que 

interrompem a irrigação tecidual. O extravasamento de sangue no local propicia 

rápidas mudanças na região da injúria. O endotélio vascular libera fatores 

ativadores das plaquetas, da coagulação e da angiogênese. Desta forma, inicia-

se o processo cicatricial.   

O mecanismo de ativação da angiogênese basicamente ocorre da seguinte 

maneira: com o rompimento da integridade vascular, o endotélio libera vários 

fatores,  entre eles o Von Willebrand, as prostaglantinas e as citocininas. O Von 

Willebrand tem a função de ativar as plaquetas, que por sua vez liberam o fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fatores de transformação do 

crescimento alfa e beta (TGFα e TGFβ), fator de crescimento epidérmico (EGF) e 

fator de crescimento dos fibroblastos (FCF), que ativam a angiogênese e a via 

intrínseca da coagulação. Além destes, as prostaglandinas, liberadas pelo 

endotélio vascular, também representam outro fator de ativação de células 

inflamatórias como os neutrófilos, monócitos, linfócitos, fibroblastos e células 

endoteliais. Os neutrófilos iniciam a ação fagocitária para eliminar bactérias e 

elementos estranhos. Os monócitos apresentam importante papel no 
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desbridamento tecidual e ativando linfócitos, responsáveis pela liberação de 

citocininas, TGFβ, interleucina-II e interferon gama (IFN). Os fibroblastos 

sintetizam colágeno. A importância da ativação da angiogênese está na formação 

de novos vasos sanguíneos, que restabelecem o fluxo sanguíneo local e 

propiciam o transporte de nutrientes para o tecido (Vargas et al., 2007; Nagai, 

2002; Embil, 2002).   

No local da injúria vascular e tecidual, há alterações tissulares que 

promovem o aumento da permeabilidade vascular com retenção plasmática e 

proteica, vasodilatação, recrutamento de células e líberação de substâncias de 

efeito quimiotáxico para células sanguíneas da defesa e coagulação. A próxima 

etapa do processo consiste no crescimento dos vasos sanguíneos neoformados, 

que representam 60% dos constituintes do tecido cicatricial e 40% de fibroblastos, 

incluindo substâncias secretadas pelo próprio tecido de reparo. A cicatrização 

envolve uma cascata de eventos celulares e moleculares que interagem para que 

ocorra a repavimentação e a reconstituição do tecido (Tonnesen et al., 2000; 

Arnold, 1991; West, 1991). 

Devido à utilização do aveloz pela população, e também em atividades 

farmacológicas e biológicas descritas na literatura da família das Euphorbiaceae, 

neste trabalho pretende-se avaliar a atividade angiogênica e o potencial de 

cicatrização do látex da Euphorbia tirucalli. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral  

Analisar o látex extraído da Euphorbia tirucalli (aveloz) em relação às suas 

possíveis atividades angiogênica e seu potencial de cicatrização. 

2.2 Específicos 

Detectar a possível presença da atividade angiogênica do látex da planta 

Euphorbia tirucalli, utilizando como modelo experimental a membrana corio-

alantóide (MCA) de ovo embrionado de galinha; e  

Avaliar o potencial de cicatrização do látex da Euphorbia tirucalli em feridas 

limpas em dorso de ratos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Obtenção do látex da Euphorbia tirucalli  

O látex da planta Euphorbia tirucalli foi coletado de um espécime em 

propriedade particular, em zona rural, no município de Goiânia - GO.  

A seiva foi extraída por meio de incisão no tronco e nos galhos. O látex foi 

coletado utilizando-se uma pipeta semi-automática de 0,1mL e transferido 

imediatamente para um recipiente de vidro estéril, contendo 9,9mL de água 

destilada, também estéril. Este material foi estocado a 4º C pelo período máximo 

de 30 dias (Mendonça, 2004; Mrué, 1997).  

A concentração inicial do látex foi de 1g/mL. Posteriormente, a solução do 

látex da Euphorbia tirucalli foi diluída T = 1:100 para uma concentração de 10 

mg/mL.  

3.2 Avaliação da atividade angiogênica na MCA 

3.2.1 Ovos embrionados de galinha  

Foram utilizados 80 ovos férteis de galinha (Galilus domesticus) da 

linhagem Rhoss, adquiridos junto ao Departamento de Zootecnia da PUC de 

Goiás. 

3.2.2 Delineamento experimental 

Para o estudo da atividade angiogênica da solução aquosa do látex da 

Euphorbia tirucalli, foi empregada a MCA do ovo embrionado de galinha incubado 

em estufa automática com controle de temperatura (38° C) e umidade (65%).  

Os ovos foram deslocados lateralmente a cada 15 minutos, durante os 

cinco primeiros dias de incubação. No final, com auxílio de uma microretífica, 



 

 

22 

foram submetidos a abertura circular (1,0cm de diâmetro) em sua base maior, 

onde está localizada a câmara de ar. Após a realização da abertura, foi retirada a 

membrana da casca, expondo a MCA. A abertura foi vedada com fita adesiva 

transparente e o ovo novamente incubado, porém sem agitação periódica e com a 

base perfurada voltada para cima. A Figura 1 mostra a forma da abertura na 

casca do ovo. 

 

Figura 1 A) Abertura de 1,0cm de diâmetro na casca do ovo. 
Figura 1 B) Visão da rede vascular da membrana corio-alantóide (MCA) no 13º dia 
de desenvolvimento, bem como o papel de filtro (ponta da seta), embebido com a 
substância-teste ou controles. O papel de filtro foi colocado próximo a um vaso 
sanguíneo calibroso da MCA. 

 

No final do 13° dia de incubação, os discos de papel de filtro foram 

embebidos em 3μL da solução a ser testada (látex do aveloz) em 3μL de água 

destilada estéril (controle neutro) ou em 3μL de solução injetável de 

dexametasona 4mg/mL (controle inibidor). O controle indutor (Biocure®) foi 

recortado da biomembrana de látex em forma de um disco com o mesmo 

diâmetro do papel filtro. Para cada teste, as substâncias foram depositadas 

diretamente sobre a membrana corio-alantóidea. Durante todo o processo de 

incubação, as condições de temperatura e umidade foram mantidas. Os ovos 
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voltaram à incubação até o 16° dia, quando foram retirados da incubadora e as 

membranas corio-alantóideas foram fixadas em solução de formol a 10% por 10 

minutos.   

3.2.3 Obtenção das imagens  

As MCAs foram fotografadas por uma câmara digital (Sony Cyber-shot 6.0 

mega pixels), em condições padronizadas, e posteriormente a rede vascular da 

MCA foi quantificada por meio do processamento da imagem pelo programa de 

domínio público Gimp for Windows (version 2.0.5) para melhor visualização dos 

vasos sanguíneos.  

A análise da imagem foi realizada com auxílio do programa ImageJ versão 

1.28, também de domínio público, capaz de separar intervalos de níveis de 

intensidade e, desta forma, isolar e quantificar em pixels correspondentes aos 

vasos sanguíneos. A quantidade de pixels selecionados é proporcional ao nível 

de vascularização da MCA (Mendonça, 2004). 

No ensaio da MCA, a densa rede vascular da membrana respiratória do 

embrião de galinha é usada como uma região sensível a estímulos angiogênicos 

e antiangiogênicos. A MCA consiste de três camadas: a ectodérmica – mais 

externa –  exibe um denso plexo de capilares sanguíneos a partir do 12o dia de 

desenvolvimento; a mesenquimal – intermediária, contendo as grandes veias e 

artérias; e a endodérmica – mais interna, desprovida de vasos sanguíneos, 

conforme a figura a seguir.  
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Figura 2 – O ovo embrionado de galinha com a câmera de ar, membrana da casa e a 
membrana corio-alantóide. 

3.2.4 Análise estatística 

 Para analisar a atividade angiogênica do látex da E. tirucalli e controles, as 

percentagens das áreas obtidas da MCA dos grupos tratados foram comparados 

por Krushal-Wallis (análise de variância) e posteriomente comparação múltipla 

(Método de Dunn). O valor de p < 0,05 foi considerado significativo. 

3.2.5 Análise histológica 

A membrana corio-alantóide do ovo de galinha com a rede vascular 

neoformada foi fixada em solução de formol a 10% e incluída em bloco de 

parafina. Posteriormente, foram preparados cortes histológicos e corados com 

solução de hematoxilina-eosina, segundo técnica clássica padronizada. 

O material foi observado em microscopia óptica em aumento de 40 vezes e 

as imagens adquiridas com o auxílio de uma câmera digital, acoplada ao 

microscópio. 
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3.3 Estudo do potencial de cicatrização do látex da Euphorbia tirucalli em 

feridas limpas em dorso de ratos  

3.3.1 Amostragem experimental  

Para realizar o estudo, foram utilizados 15 ratos (Rattus norvegicus albinus, 

Rodentia mammalia) linhagem Wistar, machos e adultos, apresentando peso 

corpóreo variando entre 200 a 300g, procedentes do Biotério Central da PUC de 

Goiás e faixa etária entre dois e três meses no início do experimento. Os animais 

foram alojados em gaiolas individuais de polipropileno, com piso sólido, forradas 

com maravalha, esterilizadas, conforme padrões internacionais. O ambiente teve 

temperatura média de 21°C, sistema de ventilação, ciclo de claro-escuro 

(claridade 07h às 19h; escuro 19h às 07h). O experimento teve início após o 

período de sete dias de ambientação, conforme preconizado pelos comitês de 

ética. 

3.3.2 Anestesia, tricotomia e excisão da pele 

Os animais foram anestesiados com quetamina (87mg/kg) e xilazina 

(13mg/kg) por via intraperitoneal. Após indução anestésica, os ratos foram 

posicionados em decúbito ventral, imobilizados em prancha de acrílico, com 

contenção dos membros por tensores elásticos e submetidos à tricotomia da 

região dorsal com máquina elétrica. Foi demarcado na região dorsal cranial do 

animal (por um molde de plástico rígido) um retângulo com área equivalente a 

6cm2. Realizou-se a excisão do fragmento, constituído de pele e tecido 

subcutâneo.  

A escolha do dorso do rato para a excisão da pele teve como objetivo 

impedir que o próprio animal conseguisse atingir a lesão e por ser um modelo 
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muito utilizado nos trabalhos de cicatrização. O processo cicatricial foi avaliado 

por observação macroscópica da lesão e por registros fotográficos nos dias 0, 7, 

14 e 21. 

3.3.3 Grupos experimentais e tratamento tópico 

 Os animais foram distribuídos em grupos de forma aleatória. Para cada 

grupo foi oferecida alimentação e água ad libitum durante todo o período do 

estudo. 

 Os grupos foram constituídos de acordo com o agente tópico estudado, 

distribuídos da seguinte maneira: 

a. GRUPO I – 5 ANIMAIS – Controle positivo - Biomembrana – Biocure® 

b. GRUPO II – 5 ANIMAIS – Solução teste - látex de E. tirucalli 

c. GRUPO III – 5 ANIMAIS – Controle neutro – Água destilada  

No Grupo I, a biomembrana de látex da Hevea brasiliensis foi suturada na 

pele de cada animal. A troca do curativo foi realizada a cada 4 dias. Em cada 

troca, os animais foram anestesiados com quetamina e xilazina. O fio utilizado 

para a sutura foi o Ethibond® (fio inabsorvível, constituído por poliéster verde 

trançado, com cobertura recoberta, tamanho 3-0, agulha cortante). 

Para o Grupo II, foi aplicada na lesão da pele a solução aquosa do látex. 

Este procedimento foi repetido diariamente até o 21º dia. Não se promoveu 

cobertura do ferimento. 

Para o Grupo III, utilizou-se na lesão da pele apenas água destilada. O 

procedimento foi repetido diariamente até o 21º dia. Não se promoveu cobertura 

do ferimento. 
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3.3.4 Avaliação evolutiva da cicatrização 

 Com uma câmara digital Sony Cyber-shot (6.0 mega pixels), foram obtidas 

as imagens das lesões induzidas na pele (dias 0, 7, 14 e 21), em tamanho 640 X 

480 pixels e formato de RGB 24bites.  

 A área correspondente à ferida da pele foi medida por paquímetro manual, 

com o aninal contido, e os dados obtidos foram arquivados em planilha de cálculo 

do programa Excel, Microsoft®, para posterior quantificação das áreas e as 

respectivas comparações. 

3.3.5 Análise estatística 

A avaliação da cicatrização nos três grupos experimentais foi realizada nos 

dias 7, 14 e 21. Compararam-se as áreas das lesões pelo Teste F (ANOVA) e 

posteriormente foi feita a comparação entre as médias das áreas lesadas pelo 

Teste de Tukey. O valor de p foi considerado significativo quando menor que 0,05 

(p <0.05). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Avaliação da atividade angiogênica na MCA 

Os resultados obtidos da rede vascular neoformada foram analisados por 

dois diferentes métodos. No primeiro, foram calculadas as áreas percentuais e 

comparadas as redes vasculares dos controles e do teste. No segundo, foram 

realizadas as análises histológicas da rede vascular neoformada. Ambas as 

análises foram realizadas nos controles e no teste. 

Foram observadas as atividades angiogênicas da soluçâo aquosa do látex 

de Euphorbia tirucalli com concentração de 10mg/mL e também do controle 

neutro (água destilada), controle inibidor (solução de dexametasona) e controle 

indutor (Biomembrana de Látex da Hevea brasiliensis - Biocure®). 

Tabela 1 - Percentagem de vascularização da membrana cório-alantóide do ovo 
embrionado de galinha obtida com os controles e com o teste – a solução aquosa 
do látex da Euphorbia tirucalli 

Nº Controle indutor Controle Neutro Controle inibidor 
Látex E. 
tirucalli 

1 51,2 30,1 10,1 47,3 

2 48,7 34,6 15,3 45,2 

3 56,3 33,6 14,8 48,6 

4 48,4 38,5 15,8 48,5 

5 52,9 28,5 12,4 51,7 

6 53,7 35,7 11,9 48,8 

7 44,9 28,7 10,8 43,9 

8 48,4 26,5 9,5 44,1 

9 53,7 29,9 10,5 51,7 

10 55,2 31,3 12,9 50,9 

11 51,7 31,2 9,2 40,2 

12 49,2 29,3 10,4 43,8 
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13 55,4 33,4 11,3 42,2 

14 45,8 32,8 9,5 40,7 

15 55,8 31,6 10,6 43,6 

16 56,7 28,2 9,3 48,5 

17 44,7 33,7 11,2 48,9 

18 47,3 30,8 12,5 40,5 

19 51,9 31,4 11,8 50,8 

20 54,5 35,3 12,1 46,4 

Média 51,3 31,8 11,6 46,3 

Desvio padrão 3,9 3,0 1,9 3,8 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 1, pôde-se observar que a solução 

aquosa do látex da Euphorbia tirucalli apresentou aumento da percentagem da 

rede vascular formada em relação ao controle neutro (p<0,05) e também do 

inibidor (p<0,05). Não foram constatadas diferenças significantes entre as 

percentagens da rede vascular formada pela solução aquosa do látex Euphorbia 

tirucalli e o controle indutor (p>0,05). Quando comparados o controle indutor com 

o neutro, foi constatada diferença significativa (p<0,05). Portanto, a solução 

aquosa do látex Euphorbia tirucalli e a biomembrana de látex da Hevea 

brasiliensis (Biocure®) apresentaram um aumento significativo na formação da 

rede vascular. O controle inibidor apresentou significativa redução da 

vascularização na MCA do ovo embrionado de galinha em relação ao controle 

neutro (p < 0,05). As imagens apresentadas na Figura 3 mostram a formação da 

rede vascular nos controles e área da rede vascular no tratamento com solução 

do látex da Euphorbia tirucalli. Como se pode ver na Figura 4, o látex puro 

destruiu a MCA e matou o embrião da galinha. Na Figura 5, a percentagem média 

das áreas de vascularização obtidas no tratamento do látex da Euphorbia tirucalli 
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e controles. 

 

Figura 3 – Formação da rede vascular no tratamento do látex da E. tirucalli e nos 
diferentes controles.  

 

 

Figura 4 – Situação da rede vascular da MCA após o uso do látex puro da 
Euphorbia tirucalli. 

 

  

Figura 5 - Percentagem média de vascularização obtida com tratamento com látex 
da Euphorbia tirucalli e controles.  

4.2 Análise histológica da MCA  

A MCA com a rede vascular neoformada foi fixada em solução de 
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formaldeído a 10% e, posteriormente, incluída em parafina. Cada bloco de 

parafina foi preparado e seccionado em micrótomo Spencer a 5μm de espessura. 

Em seguida, foi corado pela Hematoxilina-Eosina, para estudos da vascularização 

em microscópio.  

O exame microscópico de MCA foi realizado em microscópio óptico comum 

Zeiss-Axioskop. As imagens foram obtidas por meio da câmera digital acoplada 

ao microscópico, com placa de captura Pinnacle Studio AV/DV Deluxe, conforme 

Figura 6. 

Foi observada formação vascular rica e organizada no Grupo controle 

positivo e no Grupo teste (látex de aveloz), ao contrário do Grupo controle 

inibidor, em que se verificou pobreza de vascularização e células endoteliais mal 

distribuídas ao longo do material estudado. Também se verificou que somente 

nas membranas expostas ao látex da E. tirucalli ou ao Biocure® havia densa 

concentração de células inflamatórias, sabidamente participantes dos processos 

de angiogênese e cicatrização. 

 

Figura 6 – Cortes histológicos corados por Hematoxilina-Eosina. O controle 
inibidor (dexametasona) apresenta poucas células do tecido conjuntivo e também 
poucos vasos sanguíneos (A e D). Controle positivo (biomembrana do látex da H. 
brasiliensis), apresentando muitos vasos sanguíneos e elementos inflamatórios (B 
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e E). Tratamento do látex da E. tirucalli mostra vasos sanguíneos bem organizados, 
delimitados e numerosos (C e F). 

4.3 Avaliação do efeito de cicatrização da solução aquosa do látex da 

Euphorbia tirucalli em ferida limpa no dorso de rato 

Após a excisão da pele, todos os animais se recuperaram adequadamente 

da anestesia. Não houve mortes e nem complicações infecciosas durante a 

vigência da pesquisa. A Figura 7 mostra a lesão com exposição da fáscia 

muscular dorsal dos ratos. As avaliações se realizaram diariamente, e as imagens 

obtidas em câmera digital modelo Sony Cyber-shot (6.0 mega pixels) nos dias 0, 

7, 14, e 21 foram armazenadas em arquivos digitais para posterior comparação.

  

 

Figura 7 – Imagem obtida em câmera digital mostrando a excisão da pele no dia 
zero do experimento. Observa-se a exposição da fáscia muscular dorsal.  

A ferida cutânea nos ratos de todos os grupos se mostrou úmida, mas 

apenas os indivíduos do Grupo I apresentaram exsudato. Nos Grupos II e III, 

houve desenvolvimento de uma crosta necrótica (escara), espessando-se 

gradativamente até o décimo dia (Figura 8). 
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Figura 8 – Indivíduo A desenvolveu fina membrana de exsudato, fibrina e tecido de 
granulação. Já entre os indivíduos B e C, observa-se início da formação de uma 
crosta necrótica fina que se espessou gradativamente.  

No décimo primeiro dia, os animais do Grupo II começaram a desprender 

espontaneamente a escara, terminando no décimo terceiro dia. Já para o Grupo 

III, as escaras se destacaram entre o décimo quarto e o décimo sétimo dias. No 

Grupo I, não houve formação da crosta necrótica. Neste grupo, desenvolveu-se 

uma membrana esbranquiçada, exsudato e tecido de granulação (parte 

avermelhada debaixo da membrana). A Figura 09 apresenta detalhamento da 

cicatrização da ferida do indivíduo do Grupo III.  

 

Figura 09 – Formação da película transparente. Há um exsudato intenso sob 
membrana.  

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam as áreas excisadas dos Grupo I, II e III, 
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nos dias 0, 7, 14 e 21. Apesar da heterogeneidade das formas obtidas, utilizaram-

se para as comparações testes estatísticos, aplicados nas médias das áreas. 

Neste aspecto, não houve diferença significativa entre elas. Estes dados podem 

ser vistos na Tabela 5. 

Tabela 2 - Variação dos valores das áreas (cm2) das feridas em ratos do Grupo I 
(controle positivo), nos dias 0, 7, 14 e 21 

Indivíduos  
Valores das áreas (cm2) excisadas em ratos do 
Grupo I, nos dias 

Indivíduos/ Dias 0 7 14 21  

1  5,82 3,52 0,12 0,00  

2  6,00 3,30 0,14 0,00  

3  5,85 3,36 0,15 0,00  

4  5,95 3,60 0,13 0,00  

5   5,90 3,50 0,16 0,00  

Médias 5,90 3,46 0,14 0,00  

Desvio padrões 0,07 0,12 0,02 0,00  

 

Tabela 3 - Variação dos valores das áreas (cm2) das feridas em ratos do Grupo II 
(teste), nos dias 0, 7, 14 e 21 

Indivíduos  
Valores das áreas (cm2) excisadas em ratos do 
Grupo I, nos dias 

Indivíduos/ Dias 0 7 14 21  

1  5,73 3,30 0,21 0,00  

2  6,01 3,30 0,14 0,00  

3  5,96 3,45 0,15 0,00  

4  5,87 3,45 0,15 0,00  

5   5,98 3,15 0,14 0,00  

Médias 5,90 3,33 0,16 0,00  

Desvio padrões 0,09 0,13 0,03 0,00  
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Tabela 4 - Variação dos valores das áreas (cm2) das feridas em ratos do Grupo III 
(controle neutro), nos dias 0, 7, 14 e 21 

Indivíduos  
Valores das áreas (cm2) excisadas em ratos do 
Grupo III, nos dias 

Indivíduos/ Dias 0 7 14 21  

1  5,85 3,50 0,20 0,02  

2  5,95 3,70 0,23 0,02  

3  5,85 3,84 0,24 0,01  

4  5,99 3,30 0,20 0,05  

5   5,80 3,40 0,24 0,03  

Médias 5,89 3,55 0,22 0,03  

Desvio padrões 0,08 0,22 0,02 0,02  
 

Os Grupos I e II apresentaram maior brevidade na cicatrização que os do 

Grupo III. A área da ferida diminuiu gradativamente. Estes dados podem ser 

observados na Tabela 5. No dia zero, as médias das áreas excisadas foram 

comparadas entre si e não houve diferenças estatísticas significantes entre elas 

(p = 0,978). Na observação das áreas no sétimo dia de evolução, também não 

houve diferenças significantes entre os grupos (p = 0,741). Progredindo a 

avaliação da cicatrização nos dias 14 e 21, os Grupos I e II não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes: p = 0,94 e p = 0,15, respectivamente. 

Entretanto, a diferença ocorreu apenas no Grupo III, quando comparados aos 

Grupos I e II nos 14º e 21º dias de evolução. As diferenças observadas nos 14º e 

21º dias foram estatisticamente significativas entre os Grupos I e III (p = 0,001 e p 

< 0,005) e entre os Grupos II e III (p < 0,005 e p < 0,005), respectivamente. A 

Figura 10 mostra os resultados da cicatrização no 21º dia após a excisão da pele.      

Tabela 5 - Médias e desvio padrão das áreas das feridas (cm2) dos animais dos 
Grupos I, II e III observadas nos dias 0, 7, 14 e 21 

Grupos  
Médias e desvios padrões das áreas excisadas nos dias 

0 7 14 21 

I 5,90 ± 0,07 3,46 ± 0,12 0,14 ± 0,02 0,00 ± 0,00 

II 5,90 ± 0,07 3,33 ± 0,13 0,16 ± 0,03 0,00 ± 0,00 

III 5,89 ± 0,08 3,55 ± 0,22 0,22 ± 0,02 0,03 ± 0,02 
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A                          B                                            

 Figura 10 – Evolução da cicatrização no dorso dos ratos no 14º dia. As imagens A 

e B mostram uma área cicatricial pequena, correspondendo aos indivíduos dos 

Grupos I e II, respectivamente. Já na imagem C (indivíduo do Grupo III), a área é 

maior e ainda apresenta escara. 
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5. DISCUSSÃO 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a atividade angiogênica do látex 

da E. tirucalli, usando como modelo experimental a membrana corio-alantóidea 

(MCA) do ovo embrionado de galinha, bem como a cicatrização de feridas limpas 

no dorso de ratos. O ensaio da MCA é utilizado como modelo in vivo para estudar 

a atividade angiogênica e antiangiogênica de várias substâncias, como fatores de 

crescimento, citocinas, hormônios, tecido de enxerto e outros (Zwadlo-Klarwasser 

et al., 2001). A toxicidade de drogas também pode ser avaliada na MCA em 

termos de morte do embrião ou efeitos adversos no MCA, inclusive inflamação e 

neovascularização (Vargas et al., 2007). O teste de MCA apresenta vantagens 

quando comparado a outros tipos de ensaios, como o baixo custo e a rapidez na 

obtenção de resultados (Ribatti et al., 2000). 

Tais resultados mostraram que o tratamento com látex de E. tirucalli na 

concentração de 10mg/mL apresentou um aumento significante de porcentagem 

de rede vascular na MCA do ovo embrionado de galinha, quando comparado aos 

grupos controles neutro e inibidor (p <0.05). Porém, não foi demonstrada 

diferença estatisticamente significativa do látex e do grupo controle positivo na 

indução da rede vascular na MCA (p>0.05). As atividades angiogênicas do látex 

da E. tirucalli e dos diferentes grupos controles podem ser avaliadas contando-se 

o número de vasos sanguíneos em uma determinada área da MCA (Staton et al., 

2004). 

Pelas imagens digitalizadas, observa-se a diferença na quantidade da rede 

vascular neoformada nos controles neutro e inibidor em relação ao tratamento 

com látex da E. tirucalli e controle positivo. Os aumentos da vascularização, 

induzidos pelo látex da E. tirucalli e pelo controle positivo, foram estatisticamente 
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significantes quando comparados aos grupos controles neutro e inibidor (p <0.05). 

As diferenças da rede vascular neoformada, analisadas nos cortes 

histológicos da MCA nos diferentes controles e no grupo do látex da E. tirucalli, 

estão em concordância com as imagens digitais apresentadas. Há uma inibição 

evidente dos vasos sanguíneos neoformados quando se usou a dexametasona 

(controle inibidor). O controle positivo e o tratamento com o látex da E. tirucalli 

apresentou um aumento significativo da rede vascular e do infiltrado de células 

inflamatórias. 

Os três tipos de resultados obtidos na rede vascular da MCA (porcentagem 

de vascularização, imagens digitais e análise histológica)  permitiram deduzir que 

o látex da E. tirucalli estimulou o crescimento de novos vasos sanguíneos na 

MCA. 

As células inflamatórias são importantes ativadoras dos fatores de 

angiogênese, como citoquinas, interleucinas (IL-1, IL-2 e IL-8), fator de 

crescimento de endotélio vascular (VEGF) e fator ativador das plaquetas. Estes 

elementos são fatores de crescimento célula-específicos e têm uma importante 

função na iniciação e amplificação de resposta inflamatória (Zijlistra et al., 2006; 

Donà et al., 2006; Al May et al., 2008). Todos estes mediadores levam ao 

crescimento dos vasos capilares pré-existentes e à neoformação vascular na 

MCA. Vargas et al. (2007) constatou que a resposta inflamatória pode ser 

induzida por meio de substâncias tóxicas. Neste caso, o látex de E. tirucalli 

provavelmente estimulou respostas inflamatórias, que devem ter propiciado a 

migração de neutrófilos e macrófagos. 

A ação tóxica deste látex parece estar relacionada à capacidade que a 

substância em epígrafe possui ao gerar resposta inflamatória (RI), aumentando no 
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local da injúria tecidual a proliferação de células inflamatórias. Durante a resposta 

inflamatória, os polimorfonucleares (neutrófilos) são as primeiras células a 

aparecerem e a produzirem fatores de quimiotaxia para monócitos/macrófagos e 

linfócitos T (Zijlstra, et al., 2006). Já as proteases pertencem ao grupo de enzimas 

hidrolíticas, e apresentam importantes funções em muitos processos regulatórios 

das células. Nos mamíferos, estas enzimas estão relacionadas com a coagulação 

sanguínea, fibrinólise, degradação de proteínas estranhas, angiogênese, entre 

outras funções (Rajesh et al., 2006). Neste aspecto, as células inflamatórias e as 

enzimas proteolíticas do látex contribuíram para formação de microambiente 

favorável à angiogênese (Zijlstra, et al., 2006). 

Neste caso, o látex da E. tirucalli foi capaz de induzir a atividade 

angiogênica na MCA do ovo embrionado de galinha. A atividade angiogênica 

exibida foi, provavelmente,  devida à ativação de resposta inflamatória, causada 

pelo látex. Esta resposta é fundamental para que ocorra angiogênese, reparação 

de tecidos, cicatrização de feridas da pele e outros fenômenos biológicos 

essenciais para o ser vivo, principalmente mamíferos.  

A cicatrização de feridas é um processo dinâmico que envolve eventos 

fisiológicos e bioquímicos com o objetivo de promover e garantir a restauração 

vascular e tissular. O principal fator desencadeante da cicatrização é a própria 

lesão local, com ou sem perda tecidual. Entretanto, quanto mais precoce for o 

processo de reparação da área lesada, maior o benefício, pois a ferida da pele 

representa uma porta de entrada para variados agentes agressores (vírus, 

bactérias, fungos e protozoários), colocando-se em risco a integridade física do 

organismo, podendo causar a morte. Neste aspecto, muitas variáveis, tanto de 

ordem local quanto sistêmicas, influenciam a cicatrização. Dentre elas, destacam-
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se alguns produtos vegetais que podem acelerar o processo de reparação e 

cicatrização. Mrué (2000) pôde constatar estes eventos ao utilizar membrana 

confeccionada do látex da Hevea brasiliensis. Com isso, conseguiu obter 

resultados satisfatórios na reparação do esôfago e parede abdominal de cães.  

O látex dos vegetais é uma complexa mistura de componentes orgânicos e 

inorgânicos, material ceroso, proteínas e enzimas as quais apresentam 

importante função na fisiologia (Rajesh et al., 2006) e na defesa da planta contra 

ataques de microrganismos, insetos e animais predadores (Castro et al., 2004). 

Assim sendo, os componentes orgânicos do látex puro da E. tirucalli podem ter 

sido capazes de influenciar a atividade biológica na MCA do ovo embrionado de 

galinha (Figura 5), provocando a morte do embrião e a destruição dos vasos 

sanguíneos. Por outro lado, quando o látex foi diluído em água, houve diminuição 

das concentrações protéicas e de outras substâncias. Particularmente, as 

proteínas parecem ter ação antigênica, visto que os resultados da observação dos 

cortes histológicos da MCA mostraram um infiltrado de células mononucleares, 

provavelmente linfócitos e macrófagos. Estes dados reforçam a hipótese de que a 

destruição da MCA, observada com o látex puro da E. tirucalli, estaria associada 

aos efeitos tóxicos dos diterpenos, das enzimas proteolíticas e às atividades dos 

linfócitos, por meio de ações humorais e celulares. A estimulação da angiogênese 

pelo látex diluído se deveu à ativação dos fatores da inflamação que liberam 

substâncias quimiotáxicas, promotoras do aumento da permeabilidade capilar e 

migração de células para o local da ferida. De fato, nos tratamentos com as 

concentrações de 10mg/mL do látex da E. tirucalli, a MCA apresenta elementos 

inflamatórios, sugerindo que o látex diluído da E. tirucalli interfere na atividade 

celular, favorecendo a resposta inflamatória, a angiogênese e o processo de 
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cicatrização de feridas. 

Neste aspecto, foi avaliada a provável influência da solução aquosa do 

látex da E. tirucalli na cicatrização de ferida limpa induzida na pele do dorso de 

ratos. Os resultados obtidos demonstraram que a solução aquosa do látex da E. 

tirucalli apresentou efeito similar ao da biomembrana confeccionada com o látex 

da H. brasiliense na cicatrização de feridas de ratos. Os resultados destes dois 

eventos foram comparados pelo teste Tukey e não exibiram diferenças 

estatísticas significativas durante as quatro fases de avaliação para o tempo de 

cicatrização. Neste caso, as substâncias presentes nos dois materiais 

favoreceram a cicatrização e a proliferação dos vasos. O uso de fio de Ethibond® 

no experimento, para fixação do Biocure® no dorso dos ratos do grupo controle 

positivo, pode ser um fator de viés, já que este fio pode interferir negativamente 

no processo cicatrização. Seria uma escolha mais acertada um fio inabsorvível, 

monofilamentar, que causasse menos reação tecidual. Contudo, foi possível 

observar que mesmo com o fio multifilamentar o resultado foi positivo em relação 

ao controle neutro. 

A indução do crescimento dos vasos sanguíneos pode ser explicada pelas 

várias interações entre sistemas da coagulação, fibrinólise, inflamação e também 

pela síntese de substâncias pelo próprio epitélio vascular lesado, como as 

prostaglandinas, que apresentam a ação de moduladores biológicos relacionados 

à inflamação. Causam aumento da permeabilidade capilar e quimiotaxia, atraindo 

para o local da lesão os neutrófilos que, por sua vez, atraem macrófagos. Estas 

células são especializadas na fagocitose de restos celulares resultantes do 

processo inflamatório e na liberação de fatores ativadores da angiogênese e 

cicatrização. 
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Na observação macroscópica das lesões limpas induzidas nos dorsos de 

ratos, foram avaliadas a presença de distúrbios hemorrágicos, a formação da 

crosta necrótica e de exsudato. Não foram observados episódios hemorrágicos 

em nenhum dos indivíduos dos grupos de estudo, mas houve formação da escara 

e exsudato. Entretanto, era esperado que a solução aquosa do látex da E. tirucalli 

induzisse ao sangramento pela atividade proteolítica de enzimas, as quais 

exercem função na hemostasia (coagulação e fibrinólise). A coagulação envolve a 

ação em cascata de uma série de proteínas que são importantes na formação e 

consolidação do tampão plaquetário e coágulo. Já a fibrinólise é o mecanismo de 

dissolução enzimática do coágulo que se forma logo após a lesão do endotélio 

vascular. A fibrinólise permite a recanalização do vaso lesado, reestabelecendo o 

fluxo sanguíneo, oxigenação, nutrição do tecido, proliferação do endotélio 

vascular, de fibroblastos e de colágeno, elementos importantes para a efetivação 

da cicatrização.  

O processo de cicatrização de feridas abertas ocorre a partir das bordas da 

lesão para o centro. A explicação para isso se deve ao fato de que as feridas 

abertas são submetidas a um processo de contração da lesão, na tentativa de 

diminuir a área de exposição e propiciar a reparação. Neste aspecto, até o sétimo 

dia do início do experimento, a diminuição da área lesada em cada animal foi 

pequena e não houve diferença significante entre os grupos. Quando se removem 

fragmentos de pele, há preenchimento imediato por coágulo, fibrina e líquidos, 

que darão origem à crosta fibrino-leucocitária e posteriormente a uma crosta 

espessa e necrótica (escara), que impede o processo de cicatrização e deve ser 

removida. No experimento, os animais do Grupo I não desenvolveram escara, 

mas uma membrana transparente e com líquido, provavelmente por ação dos 
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constituintes do látex da H. brasiliensis. Para os animais do Grupo II e III, houve 

formação de tecido necrótico. Entretanto, a remoção do mesmo foi espontânea 

para ambos os grupos. Para o Grupo II, a liberação do tecido necrótico ocorreu 

mais precocemente, do 11º ao 13º dia, enquanto que no Grupo III foi do 14º ao 

17º dia. Portanto, a partir da remoção da escara, percebe-se a intensificação da 

cicatrização nos grupos. A partir daí, houve regressão da área lesada 

gradativamente até o restabelecimento da epiderme no dorso do rato. 
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6. CONCLUSÃO 

 A solução aquosa do látex da E. tirucalli apresentou atividade 

angiogênica na MCA;  

 Propiciou cicatrização mais rápida em lesão limpa provocada em 

dorso de rato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Albuquerque, U. P.; Hanazaki, N (2006). As pesquisas etnodirigidas na descoberta 
de novos fármacos de interesse médico e farmacêutico: fragilidades e 
pespectivas. Rev. bras. farmacogn. 16 (supl.), 678-89. 

Anderson, D., Basaran, N., Blowers, A., Edwards, A.J (1995). The Effect Of 
Antioxidants On Bleomycin Treatment In Vitro And In Vivo Genotoxic Assays. 
MutationResearch, Amsterdam, 329 37-47. 

Arnold, F.; West, D. C (1991). Angiogenesis in wound healing. Pharmacol. Ther. 
52(3) , 407-22. 

Baloch, I. B.; Baloch, M. K (2010). Irritant and co-carcinogenic diterpene esters 
from the latex of Euphorbia cauducifolia L. J Asian Nat Prod Res. 12(7), 600-13. 

Borek, C (1991). Free radical processes in multistage carcinogenesis. Free Radic. 
Res. Commun. 12, 745–750. 

Castro, D. B.; Santos, D. B.; Ferreira, H. D.; Santos, S.C.; Chen-Chen, L (2004). 
Atividades mutagênica e citotóxica do extrato de Cochiospermum regium Mart. 
(algoãozinho-do-campo) em camundongos. Rev. Bras. OL. Méd., Botucatu. 
6(3), 15-19. 

Chen, W.; Weng, Y. M.; Tseng, C. Y (2003). Antioxidative and Antimutagenic 
Activities of Healthy Herbal Drinks from Chinese Medical Herbs. The American 
Journal Of Chinese Medicine, 31 (4), 523-32. 

Donà, M.; Dell’aica, I.; Calabrese, F.; Benelli, R.; Morini, M.; Albini, A; Garbisa, S 
(2003). Neutrophil Restraint by Green Tea: Inhibition of Inflammation, 
Associated Angiogenesis, and Pulmonary Fibrosis. New Yorki: Cashio. 

Donato, M (2003). Angiogénesis y arteriogénesis: terapias del tercer milênio. 
Revista Argentina de Cardiologia, vol. 71, no 1, p. 56.  

Farnsworth N. R., Akerele O., Bingel A.S., Soejarto D.D., Guo. Z (1985). Medicinal 
plants in therapy. Bulletin of the WHO, 63(6), 965-81. 

Folkman J (1971). Tumor angiogenesis: therapeutic implications. New England 
Journal of Medicine. 285, 1182-1186. 

______ (1972). Anti-angiogenesis: new concept for therapy of solid tumors. Ann 
Surg. 175, 400-408. 



 

 

46 

______ (2004). A novel anti-vascular therapy for cancer. Cancer Biol Ther. 3(3), 
338-9. 

______ (1991). De Vita, V.; Hellman, S; Rosemberg, S. A. Biologic Therapy of 
Cancer, J.B.Lippincott Co, Philadelphia, p. 743-53. 

______ (1976). The Vascularization of Tumors. Sci Am. 234(5), 58-64. 

Folkman, J.; Ingber, D (1992). Inhibition of angiogenesis. Semin Carcer Biol. 3(2), 
89-96. 

Folkman, J.; Shing, T (1992). Angiogenesis, J. Biol. Chem, 267, 931-34. 

Gonzalez, R. P.; Leyva, A. M.; Ramon, A. B.; Moreira, R. D. M.; Pessoa, C.; Farias, 
R. F.; Moraes, M.O (2000). Método para o estudo in vivo da angiogênese: 
indução de neovascularização na córnea de coelho. Acta Cir. Bras. 15(3). 

Govindappa, T., Govardhan L, Jyothy P.S., Veerabhadrappa P. (1987). Purification 
and characterisation of acetylcholinesterase isozymes from the latex látex of 
Synadenium grantii Hook, 'f'. Indian J Biochem Biophys. 24 (4), 209-17. 

Grosso, G. S. La familia euforbiaceae como condición promisoria para la obtención 
de metabolitos secundarios. Disponível em <http://webdelprofesor.ula.ve>. 
Acesso em: 15 de jul. 2010. 

Hess, C. T (2002). Tratamento de Feridas e Úlceras. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Affonso. 

Hiramatsu, N; Xiufen, W; Takechi, R.; Itoh, Y.; Mamo, J; Pal, S (2004). 
Intimutagenicity of Japanese traditional herbs, gennoshoko, yomogi, senburi 
and iwa-tobacco. BioFactors. 22, 123–125. 

Hubert, A.; De-Thé, G (1982). Dietary behavior, way of life, and nasopharyngeal 
cancer. Bulletin Du Cancer, 5, 476-482. 

Jager, A.K.; Hutchings, A.; Van Standen, J (1996). Screening of Zulu medicinal 
plants for prostaglandin-synthesis inhibitors J. of Ethnopharmacology, 52(2), 95-
100. 

Jassbi, A. R (2006). Chemistry and biological activity of secondary metabolites in 
Euphorbia from Iran. Phytochemistry, 67(18), 1977-1984.  

Jones, P. H.; Christodoulos, K.; Dobbs, N.; Thavasu, P.; Balkwill, F.; Blann, A. D.; 
Caine, G. J.; Kumar, S.; Kakkar, A. J.; Gompertz, N.; Talbot, D. C.; Ganesan, 
T.S.; Harris, A.L (2004). Combination antiangiogenesis therapy with marimastat, 

http://webdelprofesor.ula.ve/


 

 

47 

captopril and fragmin in patients with advanced cancer. British Journal of 
Cancer. 5:(1), 30-36.  

Karakaya, S.; Kavas, A (1999). Antimutagenic activities of some foods. J Sci Food 
Agric. 79, 237-242.  

Khan, T.H.; Prasad, L.; Sultana, A.; Sultana, S (2005). Soy isoflavones inhibits the 
genotoxicity of benzo(a)pyrene in Swiss albino mice. Human; Experimental 
Toxicology, 24, 149-155. 

Kupchan, S.M.; Uchida, I.; Branfman, A.R.; Dailey, R.G.; Fei, B.Y (2002). 
Antileukemic principles isolated from euphorbiaceae plants. Science, 191, n. 
4227, 571-572.  

Li, J; Zhang, Y.P.; Kirsner, R.S (2003). Angiogenesis in wound repair: angiogenic 
growth factors and the extracellular matrix. Microsc. Res. Tech. 60 (1): 107-14. 

May, Ae; Seizer, P. And Gawaz, M (2008). Platelets: Inflammatory Firebugs of 
vascular walls. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 28, 5-10. 

Mendonça, R. J (2004). Caracterização biológica de uma fração angiogênica do 
látex natural da seringueira – Hevea brasiliensis. Tese de Mestrado. Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto – USP.  

Mitscher, L. A., Drake, S., Gollapudi, S. R., Okwute, S. K (1987). A modern look at 
folkloric use of anti-infective agents. Journal of Natural Products, 50, 1025-
1040. 

Mohan, N.; Meltz, M. L (1994). Induction of nuclear factor after low dose Ionizing 
radiation involves a reactive oxygen intermediate signaling pathway. Radiat. 
Res. 140(1), 97-104. 

Mrué, F. (1997). Substituição do Esôfago Cervical por Prótese Biossintética de 
Látex - Estudo Experimental em Cães. Tese de Mestrado. Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto – USP. 

______ (2000). Neoformação tecidual induzida por biomembrana de látex natural 
com polilisina. Aplicabilidade em neoformação esofágica e da parede 
abdominal. Estudo experimental em cães. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto – USP.  

Nagai, M. K.; Embil, J. M (2002). Becaplermin: recombinant platelet derived growth 
factor, a new treatment for healing diabetic foot ulcers. Expert. Opin. Biol. Ther. 
2(2), 211-218. 

Oliveira, J. A. A.; Hyppolito, M. A.; Coutinho-Netto, J (2003). Miringoplastia com a 



 

 

48 

utilização de um novo material biossintético. Rev. Bras. Otorrinolaringol., 69 (5), 
649-655.  

Organização Mundial da Saúde (2004). 134ª Sessão do Comitê Executivo. Tema 
4.4. Washington, D. C., EUA.  

Ortencio, B. (1997). Medicina Popular do Centro-Oeste. 2. ed. Brasília: Thesaurus.  

Pereira, C. A. B (1992). Plantas tóxicas e Introdução na veterinária. Goiânia: UFG.  

Rajesh, R.; A. Nataraju, A.; Gowda, C. D. R.; Frey, B. M.; Frey, F. J.; Vishwanath, 
L. B. S (2006). Purification and characterization of a 34-kDa, heat stable 
glycoprotein from Synadenium grantii latex: action on human fibrinogen 
and fibrin clot. Biochimie 88(10), 1313-1322. 

Rates, S. M. K (2001). Plants as source of drugs. Toxicon, Amsterdam, 39, 603-
613.  

Ribatti, R., Vacca, A., Roncali, L.; Dammacco, F (1996). The chick embryo 
chorioallantoic membrane as a model for in vivo Research on angiogenesis. Int. 
J. Dev. Biol. vol. 40, p. 1189-1197. 

Sader, S. L.; Coutinho-Netto, J.; Barbieri-Neto, J.; Mazzetto, S. A.; Alves-Jr., P.; 
Vanni, J. C.; Sader, A. A (2000). Substituição parcial do pericárdio de cães por 
membrana de látex natural. Rev Bras Cir Cardiovasc. 15(4), 338-344. 

Safatle, A. M. V.; Barros, P. S. M.; Malucelli, B. E. Guerra, J. L (2002). Implante de 
duas membranas biológicas em microbolsa corneana como modelo 
experimental de angiogênese. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., 39(4), 189-195. 

Schenkel, E. P.; Gosmann, G.; Petrovick, P. R. Produtos de origem vegetal e o 
desenvolvimento de medicamentos. In: Simões, C. M. O.; Schenkel, E. P.; 
Gosmann, G. M.; Mello, J. C. P.; Mentz, L. A.; Petrovick, P.R. (orgs) (2000). 
Farmacognosia: da planta ao medicamento. 2. ed. Florianópolis. UFSC. 

Schroder, G.; Rohmer, M.; Beckt, J. P.; Anton, R (1980). 7-Oxo-,7a-Hydroxy And 
7b-Hydroxysterols From Euphorbia Fischeriana. Phytochemistry, 19, 2213-
2245. 

Staton, Ca., Stribbling, S. M., Tazzyman, S., Hughes, R., Brown, Nj; Lewis, C. E. 
(2004). Current methods for assaying angiogenesis in vitro and in vivo. 
International Journal of Experimental Pathology, vol. 85, no. 5, p. 233-248. 

Tonnesen, M. G.; Feng, X.; Clark, R. A. F (2000). Angiogenesis in Wound Healing. 
Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings, 5, 40-46. 



 

 

49 

Turolla, M. S. R.; Nascimento, E. S (2006). Informações toxicológicas de alguns 
fitoterápicos utilizados no Brasil. Rev. Bras. Cienc. Farm. 42(2), 289-306. 

Vargas, A.; Zeisser-Labouèbe, M.; Lange, N. Gurny, R.; Delie, F (2007). The chick 
embryo and its chorioallantoic membrane (CAM) for the in vivo evaluation of 
drug delivery systems. Advanced Drug Delivery Reviews, 59, 1162-1176. 

Veiga-Junior, V. F (2008). Estudo do consumo de plantas medicinais na Região 
Centro-Norte do Estado do Rio de Janeiro: aceitação pelos profissionais de 
saúde e modo de uso pela população. Rev. bras. farmacogn., 18(2), 308-313. 

Zijlstra, A., Seandel, M., Kupriyanova, T. A., Partridge, J.J., Madsen, M. A., Hahn-
Dantona, E. A., Quigley, J. P; Deryugina, E.I (2006). Proangiogenic role of 
neutrophil-like inflammatory heterophils during neovascularization induced by 
growth factors and human tumor cells. Blood, 107(1), 317-327. 

Zwadlo-Klarwasser, G.; Görlitz, K.; Hafemann, B.; Klee, D.; Klosterhalfen, B 
(2001). The chorioallantoic membrane of the chick embryo as a simple model 
for the study of angiogenic and inflammatory response to biomaterials. Journal 
of materials science: Materials in Medicine. 12, 195-199. 

 

 


