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AVALIAÇÃO MACRO E MICROSCÓPICA DO USO TÓPICO DE ÓLEO DE 

COPAÍBA NA REPARAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS EM RATOS 

 
RESUMO 

 
A Copaifera sp libera um produto de desintoxicação, conhecido como óleo de 

copaíba, que  apresenta ação anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante. Este óleo 

tem sido empregado há séculos pelos indígenas e também na medicina popular para 

o reparo tecidual. Objetivou-se avaliar a atividade cicatrizante do óleo de copaíba “in 

natura”, em feridas cirúrgicas cutâneas induzidas em ratos através da avaliação 

macroscópica e microscópica. Para tanto foram empregados 72 ratos que foram 

distribuídos 24 animais em cada um dos seguintes grupos: Grupo Controle Negativo 

tratados com óleo mineral, Grupo Controle Positivo tratados com ácidos graxos 

essenciais e Grupo Óleo de Copaíba. A pele de uma área de 2cm² foi retirada da 

região dorso-lombar esquerda. Após 24 horas, as feridas recebiam tratamento diário 

e foram macroscopicamente avaliadas no terceiro, sétimo, 14° e 21° dias de 

tratamento. Nesses mesmos dias, seis animais de cada grupo foram eutanasiados e 

a região da ferida foi coletada para posterior avaliação histológica. Observou-se pela 

análise histológica que o tecido cicatricial após o tratamento com óleo de copaíba 

apresentou aproximação das bordas da ferida e tecido conjuntivo organizado. 

Concluiu-se que o tratamento com óleo de copaíba proporciona uma cicatriz de 

melhor qualidade.  

 

Palavras-chave: Cicatrização. Cirurgia. Copaifera reticulata. Fitoterápico.  
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EVALUATION OF MACRO AND MICROSCOPIC COPAIBA OIL TOPICAL USE IN 

REPAIR OF SKIN WOUNDS IN RATS 

 
ABSTRACT 

 

The Copaifera sp releases a detox product, known as copaiba oil, which has anti-

inflammatory, analgesic and healing. And has been employed since colonization by 

indigenous and also in folk medicine for tissue repair. The objective of this study was 

to evaluate the healing activity of copaiba oil "in natura", in cutaneous surgical 

wounds induced in rats by macroscopic and microscopic evaluation. Therefore, we 

utilized 72 rats were divided into four groups: control group treated with negative 

mineral oil, Control Positive treated with essential fatty acids and Copaiba Oil Group. 

The wounds received daily treatment and were macroscopically evaluated at the 

third, seventh, 14th and 21st days of treatment. In those same days, six animals from 

each group were evaluated macroscopically and euthanized. The wound area was 

harvested for histological analysis. However, it was observed by histological analysis 

scar tissue after treatment with copaiba oil showed approximation of the wound 

edges and organized connective tissue. It was concluded treatment with copaiba oil 

provides a scar best quality. 

 

Keywords: Copaifera reticulata. Herbal. Surgery. Tissue repair. Wound healing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cicatrização de feridas é um processo dinâmico e complexo que envolve 

mecanismos moleculares, químicos e celulares para reparo tecidual e retorno à 

função. Esse evento é dividido didaticamente nas fases de coagulação, inflamação, 

proliferação, contração e remodelação, nessa sequência mas com sobreposição, 

para melhor entendimento e tratamento (DIEGELMANN; EVANS, 2004; VELNAR et 

al., 2009). 

Várias pesquisas são desenvolvidas para acelerar e diminuir o custo do 

processo de reparo de feridas, uma alternativa é a utilização de fitoterápicos (SILVA, 

et al., 2006). O óleo de copaíba é produzido por uma árvore do gênero Copaifera, da 

família Leguminosae, subfamília Caesalpiniaceae encontrada principalmente na 

região amazônica, centro oeste e sudeste do Brasil (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2002).  

A utilização deste óleo para o tratamento de feridas por índios e ribeirinhos é 

relatada desde a colonização até os dias atuais. O conhecimento popular da 

utilização deste óleo para auxiliar no reparo tecidual se expandiu por todo Brasil e 

hoje ele é encontrado em farmácias por todo território nacional (MONTES et al., 

2009; PIERI et al., 2009). 

O óleo de copaíba é composto por ácidos diterpênicos e sesquiterpenos que 

são responsáveis pela atividade cicatrizante, antiinflamatória, antinociceptiva e 

antimicrobiana (GOMES et al., 2007; YAMAGUCHI; GARCIA, 2012).  As atividades 

farmacológicas desse óleo têm sido atribuídas aos sesquiterpenos por este estar 

presente em maior quantidade, porém todos os componentes atuam de maneira 

sinérgica para efetuar a ação farmacológica (LEANDRO et al., 2012). 

 Neste contexto, a hipótese deste projeto é de que as feridas tratadas com 

óleo de copaíba terão o reparo tecidual acelerado.    

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2 OBJETIVOS  

 
2.1 GERAIS 

 
Objetivo deste estudo é avaliar a atividade cicatrizante do óleo de copaíba “in 

natura”, em feridas cirúrgicas cutâneas induzidas em ratos Wistar.  

 
2.2 ESPECIFICOS 

 
Avaliar o infiltrado inflamatório através da observação das laminas em 

microscópio de luz. 

Avaliar a reepitelização nos locais das feridas em microscópio de luz. 

Avaliar a neoangiogênese através da contagem de vasos sanguíneos no 

microscópio de luz. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 
O termo ferida é definido como perda da integridade anatômica, estrutural e 

funcional de um tecido e cicatrização refere-se a uma sequência de eventos 

dinâmicos que resultam em reconstituição do tecido e retorno à função envolvendo 

processos celulares, moleculares e químicos (LAZARUS et al., 1994; 

MANDELBAUM et al., 2003).  

Inicialmente, após a lesão tissular, há hemorragia pela ruptura de vasos 

sanguíneos e formação de coágulos que fornece proteção antimicrobiana, tampão 

hemostático e substrato para o início da reorganização formando uma matriz 

provisória para os subsequentes eventos de reparo tecidual (HOSGOOD, 2003). As 

plaquetas liberam várias citocinas e fatores de crescimento tais como o fator beta 

transformador do crescimento e o fator de crescimento derivado de plaquetas que 

promovem quimiotaxia para neutrófilos, macrófagos e fibroblastos (DIEGELMANN; 

EVANS, 2004). 

A fase inflamatória é caracterizada pela migração de células inflamatórias 

(neutrófilos, macrófagos e linfócitos) e transformação da matriz extracelular 

provisória em tecido de granulação (HOSGOOD, 2003). Os neutrófilos chegam 

dentro de vinte e quatro horas após a lesão e são responsáveis pela remoção de 

bactérias e tecido desvitalizado. Os macrófagos estão ativos após quarenta e oito 

horas e marcam uma transição entre a fase inflamatória e a proliferativa. São 

também responsáveis por remover restos celulares e neutrófilos degenerados e 

também pela produção de fatores quimiotáxicos para fibroblastos (DIEGELMANN; 

EVANS, 2004; SINGER; CLARCK, 1999). Os linfócitos aparecem uma semana após 

a lesão e secretam fatores que influenciam na migração celular (HELDLUND, 2008). 

Os mastócitos são células importantes no processo de cicatrização porque seus 

grânulos liberam enzimas e histamina além de outras aminas importantes no 

processo. Eles aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos possibilitando a 

passagem de células inflamatórias para o local da lesão (DIEGELMANN; EVANS, 

2004). 

A fase proliferativa caracteriza-se por angiogênese, fibroplasia e 

reepitelização. Ela se inicia três dias após a lesão e nela ocorre a migração de 

fibroblastos e formação da matriz extracelular que compõem o tecido de granulação. 
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Os macrófagos, fibroblastos e células endoteliais produzem fatores que estimulam a 

neovascularização. (DIEGELMANN; EVANS, 2004; VELNAR et al., 2009). 

A fase de contração é a redução do tamanho da ferida com alteração na 

tensão e no tecido circundante resultando em aproximação das bordas graças à 

presença dos miofibroblastos (MANDELBAUM et al., 2003).  Esta etapa acontece 

simultaneamente com a reepitelização e reorganização do colágeno (SINGER; 

CLARCK, 1999).  

Na remodelação ocorre deposição, maturação do colágeno, dos 

proteoglicanos e a reorganização da matriz extracelular.  As células inflamatórias, os 

novos vasos sanguíneos e a maior parte dos fibroblastos nessa fase desaparecem 

por apoptose. Assim é formado um tecido cicatricial que não possui a força tênsil de 

um tecido normal. A maturação do tecido cicatricial pode durar anos (HOSGOOD, 

2003). 

A cicatrização de uma ferida pode ocorrer por primeira intenção quando as 

bordas são aproximadas através de sutura após um procedimento cirúrgico, por 

segunda intenção acontece quando a ferida é extensa e não é possível aproximar as 

bordas. O reparo de feridas ainda pode ser por terceira intenção quando após algum 

tempo de tratamento as bordas são aproximadas por sutura (PEREIRA, 2013). 

 Alguns fatores prejudicam o reparo de feridas de maneira adequada como a 

hipóxia no local da lesão, infecções, corpos estranhos, obesidade, doenças 

concomitantes, uso de medicamentos como corticosteróides e desnutrição (GUO; 

DIPIETRO, 2010).  

 A isquemia no local da lesão pode ocorrer por compressão, diabetes, idade do 

paciente, é prejudicial a cicatrização por que impede o suporte de nutrientes e a 

proliferação celular (GUO; DIPIETRO, 2010).  

  A presença de microorganismos na ferida aumenta a intensidade e duração 

da resposta inflamatória, diminui os fibroblastos e as bactérias produzem 

colagenases que degradam o colágeno diminuindo a força tênsil da cicatriz 

(HOSGOOD, 2003).  

 Indivíduos obesos possuem doenças concomitantes como diabetes, 

hipertensão, dislipidemia dentre outras e também isquemia no tecido adiposo 

subcutâneo que prejudicam a cicatrização (GUO; DIPIETRO, 2010).  

A utilização de corticosteróides retarda o reparo das feridas por que diminui a 

neoangiogênese, a fibroplasia e a reepitelização. Sendo que o grau de prejuízo a 
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cicatrização depende de qual corticosteróide usado, da duração do tratamento e da 

fase do processo cicatricial em que se iniciou o tratamento (HOSGOOD, 2003)n. 

Os pesquisadores têm dado atenção ao estudo de reparação tecidual e 

principalmente aos fatores que retardam ou dificultam a cicatrização. A fitoterapia 

tem sido estudada para auxiliar na cicatrização de feridas em animais, como 

alternativa aos medicamentos alopáticos e para reduzir custos do tratamento que 

normalmente é prolongado (ALENCAR, 1982; MANDELBAUM et al., 2003; 

MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009; SILVA et al., 2006). 

O óleo de copaíba é conhecido há séculos por indígenas e produz um óleo 

resultante da desintoxicação do organismo vegetal, e este proporciona à esta árvore 

defesa contra animais, fungos e bactérias (ALENCAR, 1982; VEIGA JUNIOR; 

PINTO, 2002). A espécie C. reticulata Ducke está dentre as mais comuns na flora na 

região amazônica e uma das que tem o óleo mais utilizado (VEIGA JUNIOR; PINTO, 

2002).  

Trata-se de um óleo transparente, de coloração que varia do amarelo ao 

castanho, com viscosidade variável e sabor amargo retirado do tronco da árvore 

(LOURENÇO et al., 2009). É composto por uma parte sólida formada por ácidos 

diterpênicos e um óleo essencial composto por sesquiterpenos. Estes possuem as 

atividades anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica e analgésica (MONTES et al., 

2009; PIERI et al., 2009; YAMAGUCHI; GARCIA, 2012). 

Os sesquiterpenos comumente encontrados no óleo de copaíba são o 

cariofileno, copaeno, zingibereno, bisaboleno e bergamoteno e os diterpenos são 

ácido caurenóico, hardwichiico, kovalenico, polialtico e copálico. Os sesquiterpenos 

e diterpenos são componentes que devem estar presentes nos óleos de diferentes 

espécies de copaíba, porém podem variar em quantidade (VEIGA JUNIOR et al., 

2007). 

O óleo de copaíba pode ser administrado de forma tópica e oral. As principais 

indicações terapêuticas são anti-inflamatória, cicatrizante de úlceras e feridas, 

diurética, analgésica, anti-reumática e anticancerígena (MONTES et al., 2009; 

YAMAGUCHI; GARCIA, 2012). Além dessas propriedades podem ser citadas suas 

ações antiviral, antidiarréica, antitetânica, anti-hemorrágica, contra pneumonias, 

eczemas e leishmaniose (PIERI et al., 2009).  

 Oliveira et al. (2011), utilizaram topicamente o óleo da Copaifera sp em feridas 

de Rattus norvegicus, observando intensa neovascularização e reação inflamatória, 



16 

 

porém não foi eficiente na cicatrização já que os animais de todos os grupos 

apresentavam reparo tecidual semelhante. 

Estevão et al. (2007), realizaram um estudo morfométrico e morfológico em 

feridas cirúrgicas de ratos tratados com pomada a 10% de óleo de copaíba. As 

feridas apresentavam maior número de fibroblastos no sétimo dia e maior percentual 

de contração e fibras colágenas no 14° dia. Estes mesmos autores em 2009, 

relataram que o uso da pomada contendo 10% de óleo de copaíba foi capaz de 

aumentar a neoangiogênese (Estevão et al., 2009). 

Em um trabalho feito por Giesbrecht (2011), o óleo de copaíba a 1% acelerou 

a cicatrização de queimaduras induzindo angiogênese, menor dissociação das fibras 

de colágeno e após 21 dias a regeneração foi completa enquanto no grupo controle 

e placebo foram necessários mais dias para a reparação. 

 Silva et al. (2006), avaliaram a utilização de extratos de sangra d’água (Croton 

urucurana baill) e o óleo de copaíba (Copaifera langsdorffii) como auxiliar no 

processo de cicatrização de feridas cirúrgicas em cães. Não houve diferença no 

tempo de cicatrização, mas os animais tratados com óleo de copaíba não 

apresentaram secreção purulenta. 

Os ácidos graxos essenciais são compostos por ácido linoléico, ácido 

caprílico e muitas vezes acrescidos de vitamina A, E, e lecitina de soja, originados 

de óleos vegetais polissaturados que não são produzidos pelo organismo animal. 

São indicados para uso em diversos tipos de feridas e em qualquer fase do processo 

de reparação tecidual. Atuam estimulando a neoangiogênese, a granulação tecidual 

a quimiotaxia e a epitelização e podem ser usados em feridas infectadas ou não 

infectadas (BRASIL, 2002; GELAPE, 2007; MANDELBAUM, et al., 2004). 

De Nardi et al. (2004), concluiu que os ácidos graxos essenciais  são 

recomendados  para tratamento de feridas em cães após compará-lo com iodo 

polivinilpirrolidona.  

Dentre as indicações terapêuticas do óleo mineral, têm-se o uso como 

laxante, para hidratação da pele ressecada e em úlceras (BRASIL, 2002).   
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4 MATERIAL E MÉTODOS   

 
 4.1 Animais 

 
Após submissão e aprovação pelo Comitê de Ética do Uso de Animais 

(CEUA) número 016/13 da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) esta 

pesquisa foi executada de acordo com os Princípios Éticos da Experimentação 

Animal. 

Foram utilizados 72 Rattus novergicus da linhagem Wistar, machos e hígidos 

pesando em média 185g e desvio padrão de 34,79837, provenientes da Estação de 

Recria e Manutenção de Animais de Laboratório da UESC. Os animais foram 

mantidos no Laboratório de Experimentação Animal no Hospital Veterinário da 

UESC em caixas de polipropileno de 1500cm² forradas com maravalha tratada em 

ambiente com temperatura controlada que variou entre 22-25°C e fotoperíodo de 12 

horas (claro e escuro). Foram alocados quatro animais em cada caixa e estes 

receberam ração1 peletizada própria para a espécie e água ad libitum.  

Antes do início do experimento os animais passaram por um período de 

adaptação pré-experimental de uma semana. 

 
4.2 Grupos experimentais 

 
Os 72 ratos foram divididos aleatoriamente em três tratamentos com 24 

animais em cada:  

 Grupo Controle Negativo (GCN) no qual os animais receberam tratamento tópico da 

ferida cutânea com óleo mineral2.  

 Grupo Controle Positivo (GCP), animais que receberam tratamento tópico com 

ácidos graxos essenciais3.  

 O Grupo Óleo de Copaíba (GOC), animais submetidos ao tratamento tópico com 

óleo de copaíba4.  

 
 
 

                                                             
1 Presence ratos e camundongos. Presence. 
2Óleo mineral. Laboratório Tayuyna Ltda. 
3 Dersani. Laboratório Daudt Oliveira Ltda. 
4 Copaiba reticulata. Cedido pelo pesquisador Dr. Osmar Alves Lameira, Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA. 
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4.3 Obtenção do óleo de copaíba  

 
O óleo resina de Copaifera reticulata Ducke foi gentilmente doado pelo 

pesquisador doutor Osmar Alves Lameira, Embrapa Amazônia Oriental, Belém, PA. 

A identificação da espécie foi realizada pelo Laboratório de Botânica da Embrapa 

Amazônia Oriental e o óleo resina foi coletado no km 67 da Floresta Nacional do 

Tapajós, município de Belterra, Pará.  

 
4.4 Delineamento experimental 

 
4.4.1 Criação das feridas 

 
No dia da cirurgia para criação das feridas, os animais foram pré-medicados 

com cloridrato de tramadol5 (5 mg/kg) pela via intramuscular e após quinze minutos 

submetidos à anestesia geral inalatória com halotano6 por meio de máscara em 

sistema aberto com o uso do baraka em aparelho KTK, Samurai (modelo 3304) 

inicialmente numa concentração de 4 V% para indução anestésica, seguida de 1,5 

V% durante a manutenção ou aquela concentração necessária para manter o animal 

em plano anestésico-cirúrgico, segundo os sinais de Guedel (MUIR, 2012). Com o 

animal anestesiado, foi realizada a tricotomia da região dorso-lombar esquerda e 

antissepsia  do local com iodo Povidine7 (figura 1A). Foi criada uma ferida cirúrgica 

com auxílio de um bisturi, nas dimensões de 2x2 cm, e a pele dessa região foi 

removida, deixando o subcutâneo e musculatura expostos (figura 1B e C). Em 

seguida cada animal recebeu curativo com gaze e atadura para proteção da ferida 

(figura 1D). 

 

                                                             
5 Cloridrato de tramadol. Laboratório Teuto. 
6  Tanohalo. Laboratório Cristália.  
7 PVPI 10%, KOP do Brasil indústrias farmacêuticas. 
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Figura 1: Imagem fotográfica do procedimento cirúrgico de criação da ferida. 1A: Área tricotomizada 

após antissepsia. 1B e 1C: Ferida cirúrgica com 4 cm². 1D: Animal com o curativo no pós-cirúrgico 

imediato.  

 
 No período pós-operatório, decorridas doze horas do procedimento, os 

animais foram medicados por via intramuscular com cloridrato de tramadol (5 mg/kg) 

para analgesia. 

 No dia seguinte à criação das feridas, iniciaram-se os tratamentos. 

Diariamente os animais recebiam topicamente 0,2 ml da substância correspondente 

ao seu grupo de tratamento, e os curativos eram refeitos. Esse procedimento se 

repetiu nos 21 dias consecutivos à cirurgia, e nos dias três, sete, 14 e 21 seis 

animais de cada grupo tinham suas feridas macroscopicamente avaliadas e em 

seguida eram eutanasiados, por meio de aprofundamento anestésico com halotano. 

Em seguida a região da ferida era colhida e conservada em formol a 10% para 

posterior realização da análise histológica.  

 
 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4.4.2 Avaliação macroscópica 

 
Todos os animais tiveram as feridas cirúrgicas medidas com o auxilio de 

paquímetro pelo mesmo avaliador e fotografadas com câmera fotográfica (Canon 

Power shot 5X50 HS) nos dias zero, três, sete, 14 e 21. 

Para avaliação macroscópica do estado da ferida foi observado a presença ou 

ausência de exsudato e inflamação sendo tabulado em forma de escore: 0= ausente, 

1= discreto, 2= moderado, 3= intenso.  

 
4.4.3 Avaliação microscópica  

 

Na avaliação microscópica o propósito foi observar o infiltrado inflamatório, a 

angiogênese e a epitelização no local da ferida.  

O material foi processado e emblocado em parafina e cortados conforme os 

métodos histológicos de rotina. Os cortes de 4 μm de espessura foram feitos com 

micrótomo Leica RM22458 e corados com Hematoxilina e Eosina. Para avaliação 

histológica foi utilizado um microscópio óptico9 de luz da marca Motic BA410.  

Para avaliação morfológica dos cortes histológicos, as lâminas foram 

observadas em aumentos de 10X, 20X e 40X. Levando em consideração o infiltrado 

inflamatório, neoangiogênese e reepitelização. 

Para a contagem dos vasos sanguíneos foram observados quatro campos 

diferentes em cada lâmina em microscópio de luz no aumento de 40X.  

 
4.4.4 Análise estatística   

 
 O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado composto por três 

tratamentos, em fatorial 4x3.  Para as variáveis quantitativas, tanto na avaliação 

macroscópica quanto na microscópica utilizou-se uma análise de variância para 

detectar possíveis diferenças entre os grupos avaliados. Todos os pressupostos 

foram testados para validade do modelo, e quando este não foi atendido, utilizou-se 

uma transformação angular adequada. Quanto as variáveis qualitativas, foi utilizado 

o teste não paramétrico de Friedman, já que as variáveis estavam na escala ordinal. 

                                                             
8 Leica RM2245 
9 Motic BA410 
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O nível de confiança adotado foi de 95%. Todas as análises foram feitas com o 

auxílio do R Core Team (2014). 
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5 RESULTADOS  

 
5.1 Macroscópicos   

 
5.1.1 Grupo controle negativo 

 

Após três dias do procedimento cirúrgico para criação das feridas, elas 

apresentavam um aspecto hemorrágico, alguns animais apresentavam áreas pálidas 

na ferida (figura 2A).  

No sétimo dia, havia tecido com aspecto hiperêmico (figura 2B).  

No décimo quarto dia, observou-se redução da área da ferida, tecido 

avermelhado e crostas amareladas (figura 2C).  

No vigésimo primeiro dia as feridas ainda não estavam totalmente 

cicatrizadas, apresentavam aspecto hiperêmico e crostas amareladas (figura 2D). 

Não foi observada secreção purulenta em nenhum dos momentos da 

avaliação. 

 

 

Figura 2: Grupo controle negativo. Imagem fotográfica mostrando evolução macroscópica da 

cicatrização da ferida cutânea em ratos tratados topicamente com óleo mineral. A: três dias pós 

cirurgia; B:sete dias pós cirurgia; C:14 dias pós cirurgia; D:21 dias pós  cirurgia. Setas retas: áreas 

hemorrágicas, setas curvas: crosta amarelada. 
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5.1.2 Grupo controle positivo 

 

No terceiro dia após a criação das feridas, elas estavam hiperêmicas e com 

pontos hemorrágicos (figura 3A).  

No sétimo dia, havia tecido com aspecto hiperêmico, crosta de coloração 

amarelada e já se observava redução discreta da área da ferida (figura 3B).  

No décimo quarto dia, observou-se a presença de crostas amareladas, 

redução da área e tecido avermelhado (figura 3C).  

No vigésimo primeiro dia, a cicatrização não estava completa e ainda 

apresentava tecido com coloração avermelhada (figura 3D). 

Em nenhum momento das avaliações foi observada secreção purulenta. 

 

 

Figura 3: Grupo controle positivo. Imagem fotográfica mostrando evolução macroscópica da 

cicatrização da ferida cutânea em ratos tratados topicamente com ácidos graxos essenciais. A: três 

dias pós cirurgia; B: sete dias pós cirurgia; C:14 dias pós cirurgia; D:21 dias pós  cirurgia. Setas retas: 

áreas hemorrágicas, setas curvas: crostas amareladas. 

 

5.1.3 Grupo óleo de copaíba 

 

Após três dias da cirurgia as feridas apresentavam-se hiperêmicas, com 

pontos hemorrágicos e áreas com coloração pálida (figura 4A).  

No sétimo dia, havia tecido com aspecto hiperêmico e já se observava 

redução discreta da área da ferida (figura 4B).  

No décimo quarto dia, observou-se grande redução da área das feridas sendo 

possível apenas visualizar um tecido com coloração rósea no local (figura 4C).  
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No vigésimo primeiro dia, havia apenas a cicatriz da ferida (figura 4D).  

Não houve presença de secreção purulenta em nenhum momento de 

avaliação. Mas, havia uma crosta de coloração amarelada devido ao acumulo do 

óleo ao redor da ferida.  

 

 

Figura 4: Grupo óleo de copaíba. Imagem fotográfica mostrando evolução macroscópica da 

cicatrização da ferida cutânea em ratos tratados topicamente com óleo de copaíba. A: três dias pós 

cirurgia; B: sete dias pós cirurgia; C:14 dias pós cirurgia; D:21 dias pós  cirurgia. Setas retas: áreas 

hemorrágicas, setas curvas: crostas amareladas. 

 

 Com relação ao tamanho das feridas não houve diferença estatística para o 

tamanho inicial (P=0,7340) entre todos os animais e também não houve diferença 

estatisticamente significativa para o tamanho nos dias três, sete, 14 e 21 (P=0,1264) 

entre os grupos tratados (tabela 1).  
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Tabela 1. Médias com relação ao tamanho inicial e final das feridas. UESC/ILHÉUS, 

2014. 

Tratamentos Tamanho inicial  Tamanho final  

 Média Desvio Média Desvio 

GCN 6,22 1,22 1,75 1,60 

GCP 6,47 1,13 1,76 1,63 

GOC 6,24 1,34 1,56 1,81 

Valores apresentados com média ±desvio padrão. 

 

Quanto à inflamação, observou-se diferença significativa entre os grupos 

(P=0,0497). O grau de inflamação do tratamento CGN foi superior ao tratamento 

GOC e ao tratamento GCP. Mas os tratamentos GCP e GOC obtiveram um grau de 

inflamação semelhante. 

 Para a variável infiltrado inflamatório ainda foi testado se houve interação 

entre o tempo e os tratamentos, porém o efeito não foi significativo (P=0,2347). Logo 

a variável tempo foi descartada e feito um modelo somente com os tratamentos. 

Assim, observou-se que o GOC possui 65% de probabilidade estimada de ter uma 

inflamação menor que os demais tratamentos, sendo de 56% para o GCP e 46% 

para o GCN. 
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5.2 Microscópicos  

 
5.2.1 Grupo controle negativo 

 

O infiltrado inflamatório era intenso e apresentava macrófagos e neutrófilos, 

fibrina do terceiro ao sétimo dia. No 14° era moderado havia presença de 

macrófagos, neutrófilos e linfócitos se tornando leve ao 21° dias com presença de 

células mononucleares após a cirurgia (figura 5). Havia hiperemia intensa e 

hemorragia superficial até o 14° dia.  

 

Figura 5: Grupo Controle Negativo. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com 

óleo mineral tópico na coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 40 x demonstrando a 

evolução do infiltrado inflamatório (círculo). A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 dias.  

 

O tecido de granulação, a partir de sete dias preenchia toda a lesão e 

apresentava quantidade moderada de vasos sanguíneos (figura 6).  
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Figura 6: Grupo Controle Negativo. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com 

óleo mineral tópico na coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 40x mostrando vasos 

sanguíneos (setas) no local da ferida.  A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 dias. 

 

A área da ferida apresentava uma crosta fibrino leucocitária espessa no 

terceiro e sétimo dias que diminuiu no 14° e não estava presente no 21° dia (figura 

7).  

Com 21 dias o tecido já não era o de granulação e sim tecido conjuntivo 

frouxo com fibroblastos jovens. A reepitelização iniciou-se com 14 dias estando 

completa aos 21 dias, porém sem aproximação das bordas da ferida (figura 7D). 
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Figura 7: Grupo Controle Negativo. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com 

óleo mineral tópico na coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 10x mostrando crosta 

fibrino leucocitária (seta fina) e a área de reepitelização (seta grossa).  A: três dias; B: sete dias; C: 14 

dias; D: 21 dias. 

 
5.2.2 Grupo controle positivo 

 

Na avaliação histológica deste grupo observou-se infiltrado inflamatório 

intenso com macrófagos e neutrófilos no terceiro dia. No sétimo dia o infiltrado 

inflamatório moderado tinha macrófagos, neutrófilos e linfócitos e no 14° e 21° o 

infiltrado inflamatório leve era mononuclear, focal e apresentava neutrófilos (figura 

8). Havia hemorragia multifocal no terceiro dia e hiperemia no sétimo e 14° dias.  
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Figura 8: Grupo Controle Positivo. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com 

ácidos graxos essenciais tópico na coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 20x 

mostrando a evolução do infiltrado inflamatório (círculo).  A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 

dias. 

 
O tecido de granulação no sétimo e 14° dias preenchia a lesão, e apresentava 

moderada vascularização e fibroblastos jovens e, no 21° observou-se tecido 

conjuntivo imaturo (figura 9).  
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Figura 9: Grupo Controle Positivo. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com 

ácidos graxos essenciais tópico na coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 40x 

mostrando vasos sanguíneos (setas) no local da ferida.  A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 

dias. 

 
A presença de uma crosta composta por detritos celulares e fibrina cobria a 

superfície da ferida no terceiro e sétimo dias e não estava presente no 14° e 21° dias 

(figura 10A e 10B).  

A reepitelização estava completa em 50% dos animais no 14° dia e no 21° a 

todos os animais estavam com a reepitelização completa, mas sem aproximação 

das bordas da ferida (figura 10D).   
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Figura 10: Grupo Controle Positivo. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com 

ácidos graxos essenciais tópico na coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 10x 

mostrando crosta fibrino leucocitária (seta fina) e área de reepitelização (seta grossa).  A: três dias; B: 

sete dias; C: 14 dias; D: 21 dias. 

 
5.2.3 Grupo óleo de copaíba 

 
O infiltrado inflamatório no terceiro dia era predominantemente mononuclear 

intenso e difuso com fibrina, após sete dias era moderado tinha macrófagos, 

neutrófilos e linfócitos e com 14 dias era leve e mononuclear e ausente com 21 dias 

(figura 11). A presença havia hiperemia foi observada com três e sete dias e no 14° 

ainda havia hemorragia focal na parte superior da derme.  
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Figura 11. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com óleo de copaíba tópico na 

coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 20x mostrando a evolução do infiltrado 

inflamatório (círculo). A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 dias. 

 
O tecido de granulação e novos vasos sanguíneos começaram a se formar 

com três dias após a cirurgia. Com sete dias havia feixes de tecido conjuntivo 

orientado na mesma direção e vasos sanguíneos organizados com tecido de 

granulação preenchendo toda a ferida, no 14° dia havia uma quantidade moderada 

de vasos sanguíneos e no 21° tecido cicatricial é conjuntivo organizado (figura 12).  
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Figura 12. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com óleo de copaíba tópico na 

coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 40x mostrando vasos sanguíneos (setas) no 

local da ferida.  A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 dias. Notar a presença de anexos da pele 

aos 21 dias (seta longa). 

 
No terceiro e sétimo dia foi constado presença de crosta constituída de debris 

celulares e fibrina (figura 12). Observou-se proliferação de células epiteliais nas 

bordas da lesão no sétimo dia de tratamento, no 14° havia dois animais com 

reepitelização completa e no 21° dia a reepitelização estava completa em todos os 

animais com aproximação das bordas e visualização de anexos da pele (figura 13). 
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Figura 13. Fotomicrografias dos cortes histológicos do grupo tratado com óleo de copaíba tópico na 

coloração de HE em diferentes tempos no aumento de 10x mostrando crosta fibrino leucocitária (seta 

fina) e a área de reepitelização (seta grossa). A: três dias; B: sete dias; C: 14 dias; D: 21 dias. Notar a 

presença de anexo da pele aos 21 dias (seta longa). 

 
 Na observação histológica dos grupos, a tabulação dos dados quanto ao 

infiltrado inflamatório e reepitelização foram feita de acordo com escore de 

intensidade demonstrado na tabela 2.  
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Tabela 2. Análise qualitativa em cada tempo com relação ao infiltrado          

inflamatório e presença de epitélio. UESC/ILHÉUS, 2014. 

Aspecto 

analisado 

Infiltrado 

inflamatório 

Presença de 

epitélio 

Tratamento GCN GCP GOC GCN GCP GOC 

3 dias +++ +++ +++ - - - 

7 dias +++ +++ ++ - - + 

14 dias ++ ++ + ++ ++ +++ 

21 dias + + - +++ +++ +++ 

 

Infiltrado inflamatório:  

- Não significativo  

+ infiltrado difuso 

++ infiltrado moderado 

+++ infiltrado intenso 

 

Presença de epitélio: 

- sem epitélio 

+ epitélio nas bordas 

++ com epitélio desorganizado 

+++ com epitélio espesso e organizado 

 

A variável infiltrado inflamatório não apresentou diferença significativa entre 

os tratamentos (P= 0,9505). Quando foi acrescentada a variável tempo aos 

tratamentos não houve efeito significativo (P=03754). 

A contagem de vasos sanguíneos também não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos (P=0,7177) (tabela 3).  

 
Tabela 3. Contagem de vasos sanguíneos. UESC/ILHÉUS, 2014. 

Tratamento Média Desvio 

GCN 37,04 a 12,47 

GCP 34,23 a 11,48 

GOC 36,98 a 14,63 

Valores com letras diferentes na linha indicam diferença estatisticamente 

significativa (P≤0,05). 

 

A reepitelização não foi estatisticamente diferente entre os tratamentos 

(p=0,7182) (tabela 6) e também não houve efeito significativo ao verificar a interação 

do tempo com os tratamentos (P=0,5883). 
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6 DISCUSSÃO 

 
O objetivo deste estudo foi testar o óleo de copaíba in natura na cicatrização 

de feridas cutâneas, porque é a forma mais comercializada e utilizada pela 

população (VEIGA JR.; PINTO, 2002). Para isso foram escolhidos como controle 

substâncias que proporcionassem as lesões uma cobertura oleosa semelhante ao 

óleo de copaíba. Assim, utilizou-se o óleo mineral como controle negativo, por este 

não interferir no processo de reparo e os ácidos graxos essenciais porque são 

indicados para tratamento de feridas por acelerar o processo de cicatrização 

(BRASIL, 2002). 

Atualmente não há relatos na literatura sobre ação antimicrobiana do óleo 

mineral e Quege et al. (2008), descreveram que os ácidos graxos essenciais 

também não a possuem, ao contrário do óleo de copaíba (SANTOS et al., 2008; 

MASSON, 2011). Por este motivo esperava-se que os GCN e GCP apresentassem 

sinais de infecção. No entanto, nenhuma ferida independente do tratamento 

apresentou secreção purulenta, o que pode ser justificado pelas condições de 

assepsia no momento da cirurgia, durante o tratamento e a troca diária de curativos.  

Neste trabalho não foi observado sinais de irritação na pele dos ratos, como 

escaras e perda de pêlo, como descrito por Brito et al. (1998), ao tratarem feridas 

cutâneas de ratos com o óleo de copaíba in natura. Também Masson, (2011), 

observou irritação da pele ao utilizar o óleo de copaíba in natura. 

Não houve diminuição significativa do tamanho das feridas discordando dos 

resultados de Paiva et al. (2002). Esse resultado pode estar relacionado ao tamanho 

inicial das feridas, já que esses autores citados criaram feridas menores e que por 

isso podem ter cicatrizado mais rapidamente. 

Nas lâminas de todos os grupos foram observados pontos hemorrágicos 

superficiais com sete e 14 dias. Já que essa característica não foi citada em 

nenhuma das referências consultadas, pode-se atribuir tais lesões à remoção diária 

dos curativos que aderiam ao tecido de granulação, provocando ruptura de vasos 

durante a sua retirada.  

Ao contrário de Brito et al. (1999), Estevão et al. (2009), e Oliveira et al. 

(2011), que observaram que o óleo de copaíba estimulou a angiogênese, no 

presente estudo não houve diferença estatística na quantidade de vasos sanguíneos 

entre os tratamentos.  
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Neste estudo com três dias havia predomínio de macrófagos nos animais 

tratados com o óleo de copaíba como descritos por Pereira (2013), e Heldlund 

(2008), e com sete dias no infiltrado inflamatório havia macrófagos, neutrófilos e 

linfócitos discordando da descrição dos autores citados. Uma diferença observada 

foi que o GOC não apresentava infiltrado inflamatório aos 21 dias, enquanto o GCN 

e GCP tinham infiltrado inflamatório leve apesar da ferida estar completamente 

epitelizada. Acredita-se que o óleo de copaíba não efetuou uma atividade 

antiinflamatória, por que a intensidade da inflamação foi semelhante aos outros 

grupos, mas sim que possa ter acelerado a resolução do processo inflamatório. 

Ainda no trabalho de Cavalcanti Neto et al. (2005), após 15 dias de 

tratamento com óleo de copaíba não havia tecido conjuntivo organizado nas feridas. 

Isso provavelmente se deve ao tempo já que no presente estudo o tecido conjuntivo 

era do tipo organizado aos 21 dias concordando com Giesbrecht (2011), e Masson 

(2011), que também observaram melhor organização das fibras colágenas com o 

uso do óleo de copaíba.   

Vieira et al. (2008), e  Brito et al. (1998), atribuem ao óleo de copaíba 

aumento do tempo para reepitelização da ferida, e da mesma forma, Oliveira et al. 

(2011), e Silva et al. (2006), relataram que a reepitelização se completou com mais 

de 14 dias de uso do óleo de copaíba. No entanto, neste estudo alguns animais do 

GOC apresentavam início da epitelização com sete dias, com epitélio sobre toda a 

ferida aos 14 dias em alguns animais e com 21 dias todos os animais tinham as 

feridas totalmente epitelizadas concordando com Giesbrecht (2011).  Vale ressaltar 

que todos os animais dos GCN e GCP apresentaram cobertura total das feridas 

somente aos 21 dias de tratamento. 

Uma característica histológica importante não observada por outros autores 

foi a presença de anexos da pele  na região da cicatriz nos animais do GOC, devido 

à aproximação das bordas da ferida. Nos GCN e GCP isso não foi observado, 

ocorreu somente preenchimento e epitelização da área lesionada. Assim o 

tratamento com o óleo de copaíba proporciona um reparo tecidual de melhor 

qualidade, porque a presença dos anexos da pele demonstra que não há perda de 

função. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 Concluiu-se o tratamento com óleo de copaíba proporciona uma cicatriz mais 

estética, pois promove maior aproximação das bordas, presença de anexos da pele 

e não somente preenchimento da lesão com tecido cicatricial.  
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