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Feridas podem ser alvo de bactérias oportunistas. A Poincianella pluviosa (DC.) L.P. Queiroz, 

Fabaceae, já demonstrou atividade cicatrizante em feridas1 e antimicrobiana, contra 

Staphilococcus aureus.2 Extratos vegetais podem ser incluídos em formulações tópicas, como 

filmes, para acelerar o processo cicatricial e reduzir complicações. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a cicatrização de feridas e a atividade antimicrobiana contra S. aureus, utilizando extrato 

bruto (EB) hidroetanólico a 50% de P. pluviosa em um filme polimérico. Os filmes foram 

preparados a partir da dissolução da carboximetilcelulose e adição do EB de P. pluviosa com 

posterior secagem em estufa sobre um molde, obtendo um filme polimérico de espessura fina. 

Como controle negativo, foi preparado um filme sem o EB. Para avaliar a cicatrização de feridas, 

foram utilizados vinte ratos Wistar, divididos em quatro grupos (n=5) de acordo com o período 

de tratamento: 4, 7, 10 e 14 dias. Foram realizadas duas feridas excisionais no dorso (1 cm2 

cada). Em uma das feridas foi aplicado diariamente o filme com EB a na outra, o controle 

negativo. No final de cada período, os animais foram eutanasiados e amostras de pele contendo 

as feridas (tratadas e controle) foram encaminhadas para confecção de lâminas histológicas. Os 

cortes foram corados por hematoxilina-eosina para medida do epitélio neoformado e contagem 

da proliferação de queratinócitos na camada basal e supra-basal. Os dados das feridas tratadas e 

controle foram comparados estatisticamente. A atividade antimicrobiana dos filmes foi avaliada 

pela técnica de difusão em poços em meio sólido e concentração inibitória mínima (CIM) contra 

cepas de S. aureus padrão (ATCC 29213), isolado clínico coagulase negativa e multirresistente 

(N315), utilizando a Gentamicina como antimicrobiano padrão. O filme com EB mostrou 

resultados satisfatórios para reepitelização, com aumento do comprimento e espessura do epitélio 

neoformado em 7 e 14 dias de tratamento, além da maior proliferação das células em 10 e 14 

dias. No teste de difusão, houve formação de halo de inibição nas três cepas testadas, com CIM 

de 3 mg/ml, >3 mg/ml e 1,5 mg/ml, para cepas padrão, multirresistente e isolado clínico, 

respectivamente. Esses resultados mostram que o filme com EB de P. pluviosa é uma alternativa 

para tratamento de feridas abertas, para estimular a cicatrização e prevenir infecções 

oportunistas, apresentando-se de fácil aplicação, com proteção e conforto para o paciente. 
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