
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simpósio Latinoamericano de Farmacobotânica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Avaliação da permeação cutânea ex vivo de gel contendo extrato de 

Poincianella pluviosa complexado com ciclodextrina 

 

Ana C. Guidi,1 Daniela C. Medeiros,1 Mariana N. Paula,1 Aline C. Lenartowicz,1 

Graciette Matioli,1 Gutierrez R. de Morais,1 Mauro L. Baesso,1 

Admilton G. Oliveira Junior,2 Eneri V. S. L. Mello,1 João C. P. Mello1 

 
1Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR, Brasil 

2Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, Brasil 

 

O extrato bruto (EB) das cascas de Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz, Fabaceae, já 

demonstrou atividade sobre o reparo tecidual em feridas cutâneas de ratos.1 As ciclodextrinas 

(CD) são carreadores de fármacos que podem melhorar a liberação e permeação do ativo na 

pele.2 O objetivo deste trabalho foi caracterizar o complexo de extrato bruto hidroetanólico a 

50% de P. pluviosa com hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPβCD) e avaliar a permeação 

cutânea em ratos.3 Para preparação do complexo foi utilizado EB e HPβCD na proporção de 1:1 

(p/p). A caracterização foi realizada pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR/ATR) e 

espectroscopia Raman (FT-Raman).4 Para avaliar a permeação cutânea, foram utilizados doze 

ratos Wistar, divididos em quatro grupos (n=3) de acordo com o período de tratamento 

analisados: 4, 7, 10 e 14 dias (CEUA n 9861231115). Foram realizadas duas feridas excisionais 

no dorso (1 cm2 cada). Uma das feridas recebeu diariamente gel a base de carbopol (1%) 

contendo o complexo EB-HPβCD e a outra, o gel base (controle negativo). Ao final de cada 

período de tratamento, amostras das feridas foram removidas para realização da análise da 

permeação cutânea por espectroscopia fotoacústica, realizando a leitura na superfície dermal 

(parte interna da ferida). Os espectros fotoacústicos das feridas tratadas com o complexo EB-

HPβCD foram subtraídos dos espectros dos controles negativos, resultando em um espectro que 

corresponde à permeação do ativo. Os resultados de MEV demonstraram que a HPβCD perde 

sua conformação original quando passa pelo processo de complexação com o EB. As análises de 

FTIR e FT-Raman indicam a formação do complexo EB-HPβCD, sugerindo que a complexação 

tenha ocorrido com as substâncias mais apolares do EB. A espectroscopia fotoacústica 

demonstrou que o EB atingiu a derme aos 4, 7 e 14 dias. De acordo com os resultados obtidos, 

pode-se considerar que os ensaios de caracterização do complexo mostraram que a ciclodextrina 

foi capaz de interagir com o EB complexando parte dele, e que o EB foi capaz de permear a pele 

em diferentes dias de tratamento. 
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