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RESUMO 

 

A prevalência da miopia vem aumentando cada vez mais, tornando-se um 
problema de saúde mundial. A falta de correção óptica pode gerar sintomas como 
astenopia e cefaleia e lesões retinianas quando não é estabilizada. Os tratamentos 
atuais para o controle da progressão da miopia envolvem correções ópticas, 
cirurgias refrativas, maior tempo gasto ao ar livre, utilização de agentes 
farmacológicos e ortoceratologia. No entanto, ainda não há um tratamento eficaz e 
confiável para o controle da miopia. Em estudos recentes, a realização de 
crosslinking escleral tem demonstrado um grande potencial para o tratamento da 
miopia utilizando diferentes tipos de agentes de crosslinking. No entanto, há poucos 
estudos sobre crosslinking escleral, sendo necessários novos estudos para 
otimização do método de aplicação e análise de efeitos bioquímicos nas estruturas 
oculares. Dentro deste contexto, o presente Trabalho de Produção Intelectual 
avaliou o efeito do crosslinking escleral, através da realização de pesquisas manuais 
e pesquisas em periódicos internacionais e nacionais através de bancos de dados 
eletrônicos como PubMed, Portal Regional da BVS e Cochrane. E também, o 
potencial de extratos de casca de barbatimão (Stryphnodendron adstringens), como 
agente de crosslinking para o enrijecimento escleral por meio de uma simulação e 
planejamento experimental. Após a realização da revisão bibliográfica, verificou-se 
que agentes de crosslinking naturais possuem baixos riscos de citotoxicidade e a 
simulação demonstrou que a utilização do extrato de barbatimão pode ter a 
capacidade de aumentar a rigidez escleral em até nove vezes. Sendo assim, a 
utilização do extrato de barbatimão poderá tornar-se uma alternativa para controle 
da estabilização da miopia, sendo de suma importância para a área oftalmológica. 
 
Palavras-chave: Esclera, Miopia, Barbatimão, Crosslinking 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The prevalence of myopia is increasing more and more, becoming a 

worldwide health problem. The lack of optical correction can cause symptoms such 
as asthenia and headache and retinal lesions when it is not stabilized. Current 
treatments to control the progression of myopia involve optical corrections, refractive 
surgeries, more time spent outdoors, use of pharmacological agents and 
orthokeratology. However, there is still no effective and reliable treatment for the 
control of myopia. In recent studies, scleral crosslinking has great potential for the 
treatment of myopia using different types of crosslinking agents. However, there are 
few studies on scleral crosslinking, and new studies have been added to optimize the 
method of application and analysis of biochemical effects on ocular structures. Within 
the context, this Intellectual Production Work evaluated the effect of scleral 
crosslinking, through manual research and research in international and national 
journals through electronic databases such as PubMed, Portal Regional da BVS and 
Cochrane. Also, the potential of Barbatimão (Stryphnodendron adstringens) bark 
extracts, as a crosslinking agent for scleral stiffening through simulation and 
experimental planning. After conducting the literature review, it was found that natural 
crosslinking agents have low cytotoxicity risks and the simulation demonstrated that 
the use of barbatimão extract can increase the scleral stiffness up to nine times. 
Thus, the use of barbatimão extract may become an alternative to control the 
stabilization of myopia, being extremely important for the ophthalmological area. 
 
Keyword: Sclera, Myopia, Stryphnodendron adstringens, Crosslinking 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A visão é um dos principais sentidos do corpo humano, o qual ajuda no seu 

desenvolvimento cognitivo e motor. Para ter uma boa visão, é necessário que a 

imagem de um objeto seja formada na retina. Existem vários defeitos comuns de 

visão, decorrentes de uma relação incorreta entre os diversos elementos que 

compreendem o globo ocular, considerado como sistema óptico. (BRUNO; 

CARVALHO, 2007). 

Os erros refrativos oculares decorrem da desarmonia entre o sistema óptico e 

o comprimento axial do olho. São as causas mais comuns de deficiência visual no 

mundo e podem influenciar no rendimento escolar e socialização da criança, além de 

poder causar cansaço visual e cefaleia em casos que exigem muito esforço visual 

(CBO, 2013). 

A miopia pode ocorrer devido ao poder refracional da córnea ou do cristalino 

ser alto ou o globo ocular ser mais longo do que o normal, fazendo com que os raios 

originados de um objeto situado no infinito convirjam para um plano anterior à retina, 

ocasionando a dificuldade para enxergar longe e uma boa visão para perto 

(WALLINE et al., 2020). Pode ser classificada como simples e degenerativa. Na 

miopia simples ocorre apenas o erro refracional, já nas degenerativas, ocorrem altos 

erros refrativos e lesões na retina e coroide (BRUNO; CARVALHO, 2007). 

A prevalência da miopia vem aumentando cada vez mais, principalmente no 

Leste Asiático, tornando-se um problema de saúde mundial. Globalmente, a 

prevalência de miopia (-0,50D ou menos) e alta miopia (-5,00D ou menos) são de 

28,3% e 4,0%, respectivamente, e estima-se que esses números aumentem para 

49,8% para miopia e 9,8% para alta miopia em 2050 (SAW; MATSUMURA; HOANG, 

2019).  

A patogênese e o tratamento da miopia progressiva ainda é um desafio na 

oftalmologia e possibilidades de correção refrativa da miopia têm aumentado 

dramaticamente, porém, até hoje, não existe uma maneira eficaz e confiável de 

desacelerar ou parar o seu progresso (WOLLENSAK; IOMDINA, 2008). Os tipos de 

tratamento para miopia são a utilização de lentes divergentes (negativas), lentes de 

contato rígidas ou hidrofílicas de uso diário ou prolongado, os quais tornam a pessoa 

míope dependente do uso de óculos ou lentes de contato, além de não servirem 

para a cura ou estabilização da miopia apenas oferecendo uma visão satisfatória 
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para o míope. Há também cirurgias refrativas através de incisões corneanas ou 

moldagem da córnea através de utilização de laser, mas que precisam que a miopia 

esteja estabilizada para a sua realização. A utilização de fármacos como atropina, 

demonstrou uma eficácia maior no tratamento da miopia em pequenas doses 

(0,01%), altas doses podem gerar sintomas clínicos como cicloplegia e fotofobia e 

demonstra um efeito rebote rápido ao parar com o tratamento (COOPER, 

TKATCHENKO, 2018; SAW, MATSUMURA, HOANG, 2019; WOLLENSAK, 

IOMDINA, 2008).  

O crosslinking corneano é um método muito utilizado no tratamento do 

ceratocone, que é uma condição ocular que reduz a visão alterando o formato da 

córnea em uma forma cônica, tornando-a esticada e fina. Possui a finalidade de 

aumentar a força biomecânica da córnea reforçando o cruzamento das ligações de 

colágeno (SYKAKIS et al., 2015). Como no ceratocone, um processo de afinamento 

semelhante e perda de rigidez biomecânica ocorrem na esclera com miopia. Sendo 

assim, a realização de crosslinking escleral foi proposta com o tratamento tradicional 

para o ceratocone, com a indução por riboflavina e irradiação ultravioleta A (UVA) 

em 370 nm. No entanto, este procedimento requer uma exposição cirúrgica da 

esclera, possuindo um potencial risco citotóxico para a retina e limitando a área de 

irradiação. Dessa forma, novos métodos utilizando diferentes agentes de 

crosslinking foram sugeridos para otimização do tratamento, como a utilização de 

gliceraldeído que permitiu um método de indução menos invasivo através de 

injeções na sub-tenon (WOLLENSAK; IOMDINA, 2008).  

A realização de crosslinking escleral vem sendo investigado para o retardo da 

progressão da miopia, no entanto poucos estudos foram realizados e apresentaram 

diferenças na eficácia para fortalecer a rigidez biomecânica do tecido colágeno por 

diferentes agentes de crosslinking que foram analisados por testes de material de 

tensão-deformação de córneas porcinas (KRASSELT et al., 2020). Sendo 

necessária a realização de mais pesquisas para a otimização no método de 

aplicação e maior entendimento dos efeitos bioquímicos causados nas estruturas 

oculares. (ELSHEIKH; PHILLIPS, 2013). 

O barbatimão é amplamente utilizado na medicina popular como um agente 

cicatrizante, antioxidante e anti-inflamatório. O extrato da casca de barbatimão 

apresenta um grande potencial como agente de crosslinking devido à presença de 
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altos teores de taninos e polifenóis (ANVISA, 2019b) que podem auxiliar no aumento 

de ligações cruzadas, além de ser um produto natural e apresentar baixa toxicidade. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho é a realização de uma revisão literária 

sobre a estrutura escleral, características da miopia e outros princípios a fim de 

nortear o desenvolvimento de um produto oftalmológico utilizando extrato de 

barbatimão com finalidade de promover enrijecimento escleral.  

Os objetivos secundários são a realização de um planejamento experimental 

para otimização do tratamento e simulação para estimar o potencial de crosslinking 

escleral com o extrato de barbatimão. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Revisão Bibliográfica 

 

Este trabalho de produção intelectual é uma revisão bibliográfica narrativa, 

sendo um estudo retrospectivo secundário, realizado através de pesquisas manuais 

e bases de dados eletrônicas como o Portal Regional da BVS, PubMed e Cochrane, 

utilizando as seguintes palavras chaves: esclera (sclera), miopia (myopia), 

crosslinking e barbatimão. Com as seguintes combinações: ((crosslinking) AND 

sclera) AND myopia; e ((Stryphnodendron adstringens) OR barbatimão) AND 

Pharmacology) AND Toxicity.  

A seleção dos artigos identificados pela estratégia de busca inicial foi 

realizada primeiramente através da leitura dos títulos e resumos dos artigos e 

verificação do tempo da publicação. Artigos com mais de 20 anos foram evitados, 

sendo utilizados apenas os que foram considerados relevantes para o 

desenvolvimento do estudo.  

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em inglês e português, 

estudos que avaliassem o efeito do crosslinking escleral para o tratamento da 

miopia, que avaliassem a biomecânica da esclera e esclera miópica, características 

e composição do barbatimão, assim como suas atividades. Artigos que 

apresentavam informações repetidas ou disponíveis em outros artigos foram 

excluídos.  

Outros artigos que não foram encontrados pela estratégia de busca principal 

foram pesquisados manualmente nas bases de dados com as mesmas palavras 

chaves, mas mudando as combinações para complementar as informações. 

 

3.2 Planejamento Experimental 

 

Para a realização de experimentos que utilizam materiais biológicos, a 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), orienta a utilização mínima de 

amostras biológicas. A implementação de um planejamento experimental, além de 

aperfeiçoar o experimento pode auxiliar nesta questão, minimizando o trabalho e 

custo dos experimentos, realizando um número mínimo de experimentos. 
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Um bom planejamento consiste em delinear um experimento de forma que ele 

seja capaz de proporcionar exatamente o tipo de informação que está sendo 

investigada. O delineamento de experimentos (DOE - Design of Experiments) é 

utilizado para aperfeiçoar um processo, avaliando os efeitos que as variáveis de 

entrada possuem sobre as variáveis de saída escolhidas (NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2001). 

Tendo selecionado os fatores (variáveis) importantes, a etapa seguinte é 

avaliar quantitativamente a sua intervenção sobre a resposta de interesse e as 

possíveis interações de uma variável com as outras. Para avaliar o efeito de 

qualquer fator sobre uma dada resposta, é necessário uma variação de nível (faixa 

de valores das variáveis), e analisar o resultado que essa variação produz sobre a 

resposta. Sendo assim, é preciso ter o fator em pelo menos dois níveis diferentes 

(NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001).  

A avaliação da desnaturação da esclera é um meio de determinar o efeito do 

crosslinking escleral. Para isso, a temperatura e concentração foram escolhidas 

como variáveis de entrada e os níveis ideais para utilização nos experimentos foram 

calculados utilizando o software Statistica através do planejamento em estrela. 

Para fazer um planejamento em estrela, acrescenta-se ao planejamento inicial 

um planejamento idêntico, porém girado de 45 graus em relação à orientação de 

início, resultando em uma distribuição octogonal, como mostra a Figura 1. Uma 

explicação geométrica simples permite concluir que os novos pontos, assim como os 

primeiros, estão a uma distância de √2 unidades codificadas do ponto central. 

Estando, portanto, sobre uma circunferência de raio √2 (NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2001). Este processo permite uma rotabilidade para a análise dos dados. 
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Fonte:NETO; SCARMINIO; BRUNS. Como fazer experimentos. 2010. Modificado 

Figura 1. Pontos experimentais para o planejamento em estrela para duas variáveis 

codificadas 

 

Os valores mínimos e máximos de temperatura e concentração (Tabela 1) 

foram determinados através da experiência de estudos realizados anteriormente no 

laboratório de biomateriais e bioprodutos, coordenado pela professora Patrícia 

Alessandra Bersanetti e foram ajustados conforme os valores obtidos pelo software. 

 

Tabela 1. Valores de entrada das variáveis do planejamento experimental 

 

 Valor Mínimo Valor Central Valor máximo 

Concentração (%) 0,6 1,8 3 

Tempo (min.) 30 70 120 

 

O passo a passo para a obtenção dos valores encontra-se no APÊNDICE A. 
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3.3 Simulação 

 

Uma simulação foi realizada para determinar os valores esperados no 

aumento da rigidez escleral no tratamento de crosslinking com a utilização do extrato 

de barbatimão através de uma suposição baseada em dados previamente 

conhecidos e sua interpolação.  

A análise de dados de experimentos anteriores de crosslinking corneano com 

extrato de barbatimão que foram realizadas no laboratório de bioprodutos e 

biomateriais permitiu a realização de uma estimativa no aumento da rigidez escleral, 

com uma comparação de dados de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC - 

Differencial Scanning Calorimetry) da esclera que foram coletados pela técnica 

administrativa, Regina, em um estudo inicial com a utilização do extrato de 

barbatimão com o DSC da córnea. 

Em seguida, foram calculados os valores do módulo de elasticidade a partir 

dos valores da estimativa realizada. Segundo Spoerl [201-?], o módulo de Young ou 

módulo de elasticidade (E), é a inclinação da curva tensão-deformação, medindo a 

rigidez de um material sólido. A deformação (ε) pode ser calculada através da 

equação 1:  

 

 
(1) 

Em que, 𝑙 é o comprimento final e 𝑙0 o comprimento inicial. 

A tensão (𝜎), pode ser calculada pela equação 2: 

 

 
(2) 

Unidade Internacional: pascal = [N/m²] 

 

Em materiais biológicos, a relação entre tensão e deformação não é linear, 

portanto, uma série de aproximação do módulo de Young deve ser feita para 

diferentes níveis de tensão e os valores de tensão-deformação podem ser ajustados 

pela equação 3: 

  (3) 
 

e o módulo de Young (E) pode ser derivado da equação 4: 

  (4) 

 



18 
 

 
 

Em que,  

σ, é a tensão,  

ε, a deformação, e  

A e B, constantes. 

Para calcular o valor de A e B, utilizou-se a ferramenta Solver do Excel, que 

serve para testar hipóteses, encontrando o valor ideal de uma célula de destino, 

alterando os valores nas células usadas para calcular o seu valor, por meio de 

restrições ou limites inseridos na ferramenta. Para que o valor do erro seja o mínimo, 

a célula da soma do erro quadrático foi determinada como a célula destino, pedindo 

para que esse valor fosse o mínimo, e as células da constante A e B as células de 

valor variáveis. 

O passo a passo para o cálculo encontra-se no APÊNDICE B.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Esclera 

 

Esclera ou esclerótica, também conhecida popularmente como “o branco dos 

olhos”, constitui a maior parte, ⅚ da túnica mais externa do globo ocular (Figura 2), a 

túnica fibrosa, juntamente com a córnea que representa o ⅙ restante (DANTAS; 

ALVES, 2013). Executa funções importantes para a integridade do aparelho visual. 

Sua opacidade auxilia na dispersão da luz dentro do globo ocular para a formação 

nítida da imagem na retina. Sua rigidez e resistência protegem as estruturas 

intraoculares de lesões e deslocamento mecânicos, além de, juntamente com a 

pressão intraocular, dar o formato asférico ao globo ocular, que contribui em sua 

rotação, em torno de 180º, sem distorção significante através dos músculos 

extraoculares que são inseridos em sua superfície (WATSON et al., 2012). 

 

 

Fonte: Lumen. Special Senses: Vision. Disponível em: https://courses.lumenlearning.com/epcc-
austincc-ap1-2/chapter/special-senses-vision/ (Modificado) 

 
Figura 2. Estruturas oculares 

 

https://courses.lumenlearning.com/epcc-austincc-ap1-2/chapter/special-senses-vision/
https://courses.lumenlearning.com/epcc-austincc-ap1-2/chapter/special-senses-vision/
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4.1.1 Anatomia 

 

A esclera compreende a área do perímetro corneano até o canal escleral que 

é perfurado pelo nervo óptico, região conhecida como lâmina crivosa. Possui um 

diâmetro vertical médio de 24 mm (WATSON et al., 2012). 

Conforme Dantas (2013), as inserções esclerais dos músculos retos 

apresentam distâncias variadas entre os músculos retos e o limbo, de 5,5 a 8 mm, 

que foram medidas e descritas por Tillaux (1908). Sendo as medidas descritas a 

seguir: 

● Reto medial: 5,5 a 6 mm do limbo. 

● Reto inferior: 6,5 a 7 mm do limbo. 

● Reto lateral: 7 a 7,5 mm do limbo. 

● Reto superior: 7,5 a 8 mm do limbo. 

As inserções esclerais dos músculos oblíquo inferior e superior são 

respectivamente: 17 mm e 14 mm do limbo (Figura 3). 

 

 

Fonte:   American Academy of Ophthalmology. Disponível em: https://www.aao.org/image/new-mediabeacon-
item-7 (Modificado) 
 

Figura 3. Distância (mm) entre a inserção dos músculos extraoculares e o limbo 

 

É um tecido denso e sua espessura varia da parte anterior para a posterior 

entre 0,3 a 1,0 mm. A região atrás da inserção dos músculos retos é a parte mais 

fina com 0,3 mm, e aumenta gradativamente até a parte do equador com 0,5 mm e 

chega a 1,0 mm na região do nervo óptico. A espessura também aumenta 

https://www.aao.org/image/new-mediabeacon-item-7
https://www.aao.org/image/new-mediabeacon-item-7
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gradualmente até 0,8 mm do local da inserção dos músculos extraoculares em 

direção ao limbo, região em que ocorre a união da esclera com a córnea 

apresentando uma coloração branco-amarelada que se estende por 

aproximadamente 2,0 mm, formando uma área intermediária, com a presença de 

uma pequena depressão devido a diferença de curvatura entre as duas estruturas 

(DANTAS; ALVES, 2013). 

Há um aumento na espessura e na opacidade da esclera conforme a idade, 

que pode ser observada a partir dos 10 anos de idade. A esclera quando fica mais 

afinada se torna translúcida, obtendo uma coloração azulada devido a pigmentação 

da úvea (DANTAS; ALVES, 2013). 

A opacidade da esclera de coloração branca, em contraste com a 

transparência corneana, é devido à distribuição irregular das fibras de colágeno que 

possuem variação de tamanho (28 a 280 nm), sendo maiores e mais espessas do 

que as corneanas, devido ao alto conteúdo de água e ação reduzida dos 

glicosaminoglicanos pelas fibras colágenas (WATSON et al., 2012), como pode ser 

observado na Figura 4.  

 
Fonte: ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciehch; TODD A, Barnash. Atlas de histologia descritiva. Recurso 
eletrônico. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

 

Figura 4. Histologia da esclera e da córnea, 130X 
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A esclera possui três camadas: episclera, estroma e lâmina fosca. A episclera 

é a camada mais externa de tecido conjuntivo fino e denso que se conecta com a 

Cápsula de Tenon (fáscia do olho) por finas adesões teciduais sendo muito 

vascularizada na porção anterior. Em sua estrutura pode ser encontrada uma 

pequena quantidade de tecido elástico juntamente com melanócitos e alguns 

macrófagos. O estroma é a camada mais espessa e avascular de tecido denso 

formado por fibras colágenas com propriedades viscoelásticas. Sua resistência e 

elasticidade são obtidas pelos feixes de fibrilas de colágeno. A lâmina fosca é a 

camada mais interna, adjacente à úvea, formada por feixes frouxos de colágenos e 

outras células de origem mesodérmica. Possui uma coloração amarronzada devido a 

presença de melanócitos (DANTAS; ALVES, 2013). 

O esporão escleral é encontrado na esclera anterior, na borda profunda do 

limbo, mantém relação com o local de inserção do músculo ciliar, o ângulo da 

câmara anterior e rede trabecular corneoescleral. É uma estrutura rígida em anel 

que juntamente com o ânulo da córnea, são os prováveis responsáveis pela 

estabilidade do contorno da córnea. A região do esporão escleral também é 

conhecida pelos cirurgiões oftálmicos em relação ao pós-astigmatismo da catarata 

(DANTAS; ALVES, 2013). 

A esclera é particularmente avascular, no entanto possui aberturas que 

podem ser divididas em anteriores e posteriores, para a passagem de vasos 

sanguíneos, linfáticos e nervos. Os canais anteriores possuem ramos venosos do 

plexo intraescleral profundo que se une com o plexo venoso episcleral e a pequenos 

vasos das artérias ciliares anteriores (ramos musculares) que abastecem o limbo e 

córnea periférica. Os canais mais importantes são os posteriores que constituem as 

veias vorticosas, as artérias e nervos ciliares curtos e as artérias e nervos ciliares 

longos (DANTAS; ALVES, 2013). 

 

4.1.2 Desenvolvimento escleral 

 

O desenvolvimento escleral inicia-se anteriormente no limbo durante a sexta 

semana, evolui para a região do equador em torno da oitava semana e 

posteriormente para o polo posterior na 12º semana. No início do desenvolvimento, 

as partes anterior, posterior, interna e externa da esclera, possuem conteúdo e 
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características diferentes. A parte interna e externa da esclera se tornam idênticas 

na 12º semana e a parte anterior e posterior na 13º semana (DANTAS; SALLUM; 

ALVES, 2013). Devido a este padrão espacial de desenvolvimento, a região 

posterior da esclera contém uma população de fibrilas de colágeno de menor 

diâmetro em comparação com a região anterior da esclera ao longo do 

desenvolvimento fetal inicial até a décima sexta semana, quando as diferenças entre 

as regiões anterior e posterior tornam-se indetectáveis, de modo que as fibrilas de 

colágeno mais imaturas estão localizadas na esclera posterior (RADA; SHELTON; 

NORTON, 2006). 

No decorrer do desenvolvimento, há a perda de ribossomos e polissomos 

livres, um aumento no volume do retículo endoplasmático de superfície rugosa e nos 

componentes do complexo de golgi, e também uma diminuição nos grânulos de 

glicogênio e depósitos lipídicos. No quarto mês, há a formação do esporão escleral e 

no quinto mês o da lâmina crivosa. Na 24º semana, a esclera fetal apresenta as 

mesmas características ultraestruturais da esclera adulta (DANTAS; SALLUM; 

ALVES, 2013). 

Ao nascimento, a esclera, é mais fina e flexível e menos opaca que no adulto. 

O espessamento da esclera vai ocorrer gradualmente durante a primeira década de 

vida, tornando-a mais opaca e menos elástica. Ao envelhecer, ocorre a deposição 

gradual de sulfato e fosfato de cálcio ao longo dos feixes de colágeno ou focalmente 

sob a forma de placas frequentemente na região anterior à inserção dos retos 

horizontais (DANTAS; SALLUM; ALVES, 2013). 

Embora o olho quase atinja o tamanho adulto por volta dos 10 anos, os 

componentes da matriz extracelular (MEC) escleral estão constantemente sendo 

sintetizados e acumulados durante a adolescência e a idade adulta jovem. A 

concentração de pequenos proteoglicanos esclerais sulfatados como biglycan e 

decorin aumentam de forma constante na esclera humana desde a infância até a 

idade adulta jovem e, em seguida, parece diminuir após os 40 anos, em todas as 

regiões esclerais (HARPER; SUMMERS, 2015). 

A perda de proteoglicanos da esclera anterior está associada a uma 

diminuição na hidratação do tecido na esclera humana em envelhecimento. Em 

contraste com a perda de pequenos proteoglicanos no decorrer do tempo, o grande 

proteoglicano, agrecan, está concentrado na esclera posterior e permanece 
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constante em todas as idades. O fato de a esclera ser menos rígida na parte 

posterior do que na parte anterior pode ser devido à retenção de agrecan na esclera 

posterior durante o envelhecimento. A alta quantidade de cadeias laterais de sulfato 

de condroitin e queratan sulfato glicosaminoglicano, faz com que o agrecan se ligue 

a grandes quantidades de água e contribua para a resiliência do tecido da cartilagem 

e sua capacidade de resistir às forças de compressão. Diminuições na concentração 

de agrecan reduziriam significativamente a concentração de glicosaminoglicanos na 

esclera posterior e possivelmente ao aumento da rigidez escleral, que pode ser 

associada a hipermetropia e alta miopia. Além disso, no decorrer do envelhecimento, 

a rigidez da esclera aumenta devido ao acúmulo de ligações cruzadas do tipo 

glicação não enzimática das fibrilas de colágeno. Sendo que o aumento da rigidez é 

maior na esclera anterior, seguido pela esclera equatorial e posterior (HARPER; 

SUMMERS, 2015). 

 

4.1.3 Componentes da esclera 

 

Como outros tecidos conjuntivos, a esclera, possui estruturas de fibrilas de 

proteína, sendo composta por colágeno, elastina, proteoglicanos e glicoproteínas 

interfibrilares que circundam a população difusa de células (DANTAS et al., 2013), e 

que são produzidos e degradados pelos fibrócitos esclerais (WATSON et al., 2012). 

O estroma escleral é reforçado por fibras elásticas, principalmente no 

equador, onde a esclera é mais fina (0,3 mm), no limbo e no disco óptico (WATSON 

et al., 2012). 

O colágeno é produzido como moléculas únicas formadas por três cadeias 

polipeptídicas, contendo um pouco mais de 1000 aminoácidos. Esses polipeptídeos 

(ou cadeias α) são enrolados em uma configuração helicoidal uns sobre os outros 

formando uma molécula de colágeno helicoidal tripla e ácido ascórbico (vitamina C) 

como cofator em fibras de 3000 Å de comprimento e 15 Å de diâmetro. Sendo 

estabilizada através de ligações de hidrogênio intramoleculares. Suas principais 

características são a ocorrência de glicina em cada terceira posição da sequência de 

aminoácidos e o alto conteúdo dos aminoácidos prolina e hidroxiprolina. A principal 

função da hidroxiprolina é a estabilização da hélice tripla. A hidroxilisina também é 

proeminente e funciona tanto como um local de fixação de carboidratos quanto como 
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um componente de crosslinking que se desenvolvem entre as moléculas de 

colágeno (bem como entre os polipeptídeos de cada molécula de colágeno). Essas 

ligações cruzadas fornecem estabilidade ao colágeno e podem fornecer resistência 

contra enzimas específicas capazes de degradar as fibras de colágeno (WATSON et 

al., 2012). 

A esclera adulta é formada, na maior parte, por colágeno do tipo I. Os tipos de 

colágenos III, V e VI também são encontrados, porém em proporções menores. 

Através da técnica de imunolocalização microscópica, foi descoberto que o tipo III é 

restrito a camadas mais externas como a lâmina crivosa. O tipo V é encontrado no 

perímetro fibrilar e o tipo VI, nas estruturas filamentosas entre os feixes de fibras 

(WATSON et al., 2012). 

A análise imuno-histoquímica de espécimes fetais e humanos adultos mostrou 

que os colágenos tipo I e VI aumentam constantemente com a idade, enquanto os 

colágenos tipo IV, V e VIII diminuem com a idade. A presença de colágeno III parece 

permanecer razoavelmente constante ao longo de toda a vida. (RADA; SHELTON; 

NORTON, 2006). 

A elastina é composta de aminoácidos hidrofóbicos, como alanina, valina, 

isoleucina e leucina, contém pouca hidroxiprolina, mas não contém hidroxilisina. 

Também contém aminoácidos raros, como desmosina e isodesmosina, que servem 

para entrelaçar as cadeias de polipeptídeos (DANTAS et al., 2013). 

Os proteoglicanos consistem de um núcleo de proteína ao qual várias cadeias 

laterais sulfatadas de glicosaminoglicanos são covalentemente ligadas, regulando o 

transporte difuso devido à natureza hidrofílica de suas cadeias laterais, fazendo com 

que o conteúdo aquoso da esclera seja em torno de 68%. Ocupam o compartimento 

interfibrilar na matriz escleral, sendo raramente representados em comparação com 

outros tecidos conjuntivos. Os principais proteoglicanos da esclera são decorin e 

biglycan, que são ricas em leucina, caracterizadas pela presença de uma ou duas 

cadeias de glicosaminoglicanos mais os oligossacarídeos (WATSON et al., 2012). 

Os glicosaminoglicanos (GAG) são compostos por unidades de dissacarídeo 

repetidas, a partir de vários tipos de resíduos de açúcar que incluem N-

acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido glucurônico e ácido idurônico que 

frequentemente carregam uma carga negativa devido ao seu alto grau de sulfatação. 

Os GAGs são categorizados em quatro grupos principais: (1) hialuronan, (2) 
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condroitin sulfato e dermatan sulfato, (3) heparan sulfato e heparina e (4) queratan 

sulfato, com base na composição do dissacarídeo, o tipo de ligação entre os 

dissacarídeos e o número e localização dos resíduos de sulfato, o (RADA; 

SHELTON; NORTON, 2006), sendo o condroitin e dermatan sulfato encontrados 

frequentemente em proporção igual, em torno de 36% cada (DANTAS et al., 2013). 

A célula nativa é o fibrócito escleral. A integridade estrutural e funcional das 

camadas de tecido conjuntivo da esclera depende da atividade biossintética desta 

população de células. A episclera é formada por fibras de colágeno, fibroblastos, 

raros melanócitos, elastina, proteoglicanos e glicoproteínas. O estroma possui menor 

quantidade de fibroblastos, é formado principalmente por colágeno do tipo I, no 

entanto possui os tipos III e IV, elastina e proteoglicanos. A lâmina fosca é formada 

por feixes frouxos de colágeno misturados por melanócitos e outras células de 

origem mesodérmica (WATSON et al., 2012). 

 

4.1.4 Esclera com miopia 

 

Anormalidades na esclera, como, por exemplo, osteogênese imperfeita, 

miopia congênita e anoftalmia, podem ocorrer quando há defeitos na síntese dos 

componentes da matriz extracelular durante o desenvolvimento esclera (DANTAS et 

al., 2013). 

Várias mudanças na composição e estrutura escleral foram identificadas na 

miopia humana e na miopia de animais experimentais. Em termos de composição, 

alterações notáveis relatadas incluem níveis mais baixos de hialuronano e 

glicosaminoglicano sulfatado, degradação enzimática regulada positivamente, 

síntese de colágeno tipo I regulada negativamente e regulação negativa do agrecan 

(BOOTE et al., 2020). 

Na esclera com miopia, há afinamento e estiramento da esclera, com possível 

formação de estafiloma, principalmente no polo posterior, ao redor do nervo óptico e 

região equatorial. Essas alterações parecem ser causadas pela separação das fibras 

de colágeno resultante de fibrilas imaturas anormais. Doenças da síntese de 

colágeno, com as síndromes de Stickler e Marfan, também costumam ser 

acompanhadas de miopia (DANTAS et al., 2013). 
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Em olhos humanos altamente míopes, a resistência à tração da esclera é 

reduzida e a elasticidade da esclera é aumentada, especialmente no polo posterior. 

A análise ultraestrutural do estroma escleral em olhos altamente míopes apresenta 

uma estrutura lamelar mais estratificada, semelhante à da córnea. Como o 

comprimento axial do olho é o principal determinante de seu estado refrativo, as 

alterações em qualquer componente da matriz extracelular escleral, por meio de 

influências genéticas ou ambientais, podem levar a mudanças na forma escleral, que 

por sua vez podem afetar dramaticamente a visão (HARPER; SUMMERS, 2015). 

Em casos graves de alta miopia, a espessura da esclera foi relatada como 

sendo apenas 31% de uma esclera normal. O afinamento escleral severo em alta 

miopia pode levar à formação de estafiloma escleral posterior. Estudos em animais 

confirmaram que a esclera afina durante a miopia experimental (BOOTE et al., 

2020). 

Estudos futuros são necessários para verificar se essas alterações refletem a 

remodelação do tecido relacionada diretamente ao alongamento axial da esclera. 

Outra possibilidade é que eles poderiam apontar para uma adaptação mecânica às 

forças de pressão do fluido/movimento do olho que são maiores em um olho miópico 

alongado. Ainda é desconhecido como essas alterações microestruturais esclerais 

podem estar relacionadas às forças de tração do nervo óptico e o aumento do risco 

de atrofia na retina e estafiloma em olhos altamente míopes (BOOTE et al., 2020). 

 

4.2 Miopia 

 

A miopia pode ocorrer devido ao poder refracional da córnea ou do cristalino 

ser alto ou o globo ocular ser mais longo do que o normal, fazendo com que os raios 

originados de um objeto situado no infinito convirjam para um plano anterior à retina 

(Figura 5), ocasionando a dificuldade para enxergar longe e uma boa visão para 

perto (WALLINE et al., 2020). 
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Fonte: Pro visu. Miopia. Disponível em: https://www.provisu.ch/en/most-frequent-diseases/myopia.html     
 

Figura 5. Visão normal e visão míope 

 

 

4.2.1 Etiologia 

 

As origens de muitas doenças oculares são multifatoriais, com uma série de 

fatores de risco interagindo para aumentar a suscetibilidade e a progressão de uma 

condição. Embora a etiologia exata da miopia permaneça indefinida, ela parece ter 

componentes genéticos e ambientais, tornando a prevenção e o tratamento 

desafiadores e individualizados (WHO, 2019; COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

Fatores de risco como atividade intensa de visão para perto e leitura e fatores 

de proteção como maior tempo gasto ao ar livre, podem desempenhar um papel 

importante no início e progressão da doença (COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

Vários estímulos visuais foram identificados que alteram o desenvolvimento 

refrativo dos olhos, incluindo desfoque axial e periférico, privação de forma, 

intensidade de luz, contraste e cromaticidade de luz. Embora a causa exata do 

aumento epidêmico da miopia ainda não seja clara, a remodelação escleral 

acelerada é considerada um fator comum a todos os estímulos visuais que podem 

causar miopia (BOOTE et al., 2020). 

 

  

https://www.provisu.ch/en/most-frequent-diseases/myopia.html
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4.2.2 Prevalência da miopia 

 

A prevalência geral de miopia é mais alta em países de alta renda da região 

Ásia-Pacífico (53,4%), seguida de perto pelo Leste Asiático (51,6%), enquanto em 

estimativas de países entre adolescentes em áreas urbanas da China e Coreia do 

Sul relataram taxas tão alto quanto 67% e 97%, respectivamente (WHO, 2019). 

A miopia se tornou um problema de saúde pública global (Figura 6), 

particularmente no Leste Asiático, onde a retinopatia miópica se tornou uma das 

principais causas de cegueira e deficiência visual na população idosa (XUE et al., 

2018). 

 

 
Fonte: WHO, 2019. (Modificado). Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision 
 

Figura 6. Comparação regional do total de pessoas com miopia 

 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019), os custos anuais 

globais de perdas de produtividade associadas ao comprometimento da visão por 

miopia não corrigida foi estimado em US$ 244 bilhões. Em particular, o fardo 

econômico da miopia não corrigida nas regiões do Leste Asiático, Sul da Ásia e 

Sudeste Asiático foi relatado como sendo mais do que o dobro de outras regiões e 

equivalente a mais de 1% do produto interno bruto.  

De acordo com estimativas que levam em consideração o crescimento da 

urbanização e do índice de desenvolvimento humano, o número de pessoas com 

miopia aumentará de 1,95 milhões em 2010 para 3,36 milhões em 2030. Durante o 

mesmo período, o número de pessoas com alta miopia, frequentemente associada a 

https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision
https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision
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complicações graves, está projetado para aumentar de 277,2 milhões em 2010 para 

516,7 milhões em 2030 (Figura 7) (WHO, 2019). 

 

 
Fonte: WHO, 2019 (Modificado). Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision 

 

Figura 7. Projeção número de pessoas estimadas a ter miopia e alta miopia por 

cada década, 2000-2030 

 

Como na população adulta, o número de crianças e adolescentes com erro 

refrativo, particularmente miopia, deve aumentar substancialmente nas próximas 

décadas, em 200 milhões entre os anos de 2000 e 2050. Esse aumento é 

provavelmente mais acentuado em populações em transições econômicas rápidas 

(por exemplo, Leste Asiático) e tem implicações importantes para o planejamento de 

serviços de cuidados com a visão (WHO, 2019). 

 

4.2.3 Desenvolvimento da miopia 

 

O olho normal do recém-nascido é hipermetrope, no qual a focalização da 

imagem de um objeto situado no infinito ocorre posteriormente à retina, e pode, com 

o passar do tempo e o seu desenvolvimento, tornar-se emétrope com a focalização 

das imagens dos objetos na retina. Quando isso não ocorre, o olho continua a ser 

hipermétrope ou evolui e resulta em um grau pequeno ou alto de miopia. Portanto, o 

https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision
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período de crescimento é um fator importante para a miopia (BRUNO; CARVALHO, 

2007). 

A maioria das complicações de alta miopia está relacionada ao aumento do 

comprimento axial do globo e ao alongamento da esclera, coroide e retina (XUE et 

al., 2018). 

Estudos realizados em humanos e animais sugerem fortemente que os 

fatores ambientais desempenham um papel importante no desenvolvimento e 

progressão da miopia; no entanto, estudos de população humana sugerem que a 

contribuição de fatores genéticos é responsável por pelo menos 70% da variação na 

refração. A miopia apresenta ser uma doença bastante heterogênea devido ao lócus 

genéticos e as variantes genéticas associadas à miopia em diferentes famílias e 

grupos étnicos serem distintos (COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

A miopia parece progredir mais entre 8 e 15 anos e depois começa a 

desacelerar. Representa um importante fator de risco para uma série de outras 

patologias oculares, como catarata, glaucoma, descolamento de retina e 

maculopatia miópica. Levando em consideração as complicações patológicas da 

miopia e outras patologias graves associadas à doença, a miopia não só afeta 

negativamente a auto percepção, as escolhas de trabalho/atividade, mas também 

representa uma das principais causas de cegueira no mundo (COOPER; 

TKATCHENKO, 2018). 

 

4.2.4 Tratamento miopia 

 

Para a prevenção da miopia, aumentar o tempo que as crianças passam ao ar 

livre e reduzir a realização de atividades para perto pode atrasar o início e a 

progressão da miopia, reduzindo o risco de alta miopia e suas complicações. Há 

também uma série de intervenções ópticas, farmacológicas, comportamentais e 

cirúrgicas para retardar o início ou desacelerar a progressão da miopia para formas 

mais avançadas e complicações graves; no entanto, pesquisas adicionais são 

necessárias (WHO, 2019). 

Estudos em animais e humanos têm consequências práticas importantes para 

o tratamento da miopia. Eles sugerem que a redução do atraso de acomodação e a 
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redução da desfocagem central e periférica no olho podem atrasar a progressão da 

miopia (COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

Até o momento, várias tentativas de tratamento foram investigadas, incluindo 

vários tipos de óculos e lentes de contato, e agentes farmacêuticos, como colírios de 

atropina. A maioria dessas terapias têm pequenos benefícios de tratamento e só são 

passíveis de tratamento leve ou moderado de miopia. Atualmente, não há 

tratamento médico ou cirúrgico amplamente aceito para corrigir ou prevenir a rápida 

progressão da alta miopia (XUE et al., 2018). 

 

4.2.4.1 Óculos e Ortoceratologia 

 

A acuidade visual reduzida devido ao erro de refração pode ser compensada 

de forma eficaz com óculos ou lentes de contato, mas que não eliminam ou curam o 

erro refrativo tratando suas causas, mas sim, compensam os erros de refração. 

(WHO, 2019). 

A utilização de óculos é através de lentes negativas e a ortoceratologia é com 

a utilização de lentes de contato de gás permeáveis e lentes de contato rígidas, 

porém, o verdadeiro risco de infecção com ortoceratologia é desconhecido 

(COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

 

4.2.4.2 Cirurgia refrativa 

 

Outro método bastante indicado, para a correção da miopia, é a realização de 

cirurgias refrativas que alteram o poder refrativo do sistema óptico do olho através 

de incisões corneanas e moldagem com laser por meio de técnicas conhecidas 

como ceratectomia (retirada de tecido), ceratoplastia (adição de tecido), ceratotomia 

(incisão de espessura parcial), entre outros (BRUNO; CARVALHO, 2007). 

As técnicas mais indicadas atualmente são o PRK (Photorefractive 

Keratectomy) e o LASIK (Laser Assisted In Situ Keratomileusis). O PRK realiza a 

remoção epitelial seguida da aplicação de excimer laser estromal. Ao final do 

procedimento, coloca-se uma lente de contato terapêutica para ajudar na 

reepitelização. No pós-operatório, geralmente os pacientes se queixam de 

desconforto e dor ocular, pode haver complicações como infiltrados estéreis devido a 
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utilização da lente de contato, cicatrização epitelial retardada, ceratite infecciosa, 

astigmatismo induzido, ofuscamento, hipo e hipercorreção. O procedimento do 

LASIK realiza a ablação do estroma corneano com a utilização de laser após a 

confecção automatizada da lamela ou flap. Em seu pós-operatório, pode haver 

ceratite infecciosa e ceratite lamelar difusa, dobras e deslocamentos da lamela, 

crescimento epitelial, olho seco, regressão do tratamento e ectasia corneana 

(BRUNO; CARVALHO, 2007). 

 

4.2.4.3 Agentes farmacológicos 

 

A utilização de atropina em baixas doses (0,01%), até o momento, é a 

intervenção mais eficaz para retardar a progressão da miopia mostrando alta eficácia 

para uso clínico (SAW; MATSUMURA; HOANG, 2019). Na concentração de 1%, 

atropina tende a retardar a progressão da miopia em quase 80%. Embora o 

mecanismo exato pelo qual a atropina inibe a progressão da miopia seja 

desconhecido, vários estudos indicaram que a atropina tem um efeito que altera a 

esclera (COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

Para o controle da progressão da miopia, a utilização de atropina apresentou 

um perfil de segurança com uso clínico de longo prazo, não ocorrendo efeitos 

adversos graves. As queixas mais comuns ao usar atropina, entretanto, são 

dilatação da pupila e paralisia temporária da acomodação, que podem ser 

atenuados com a utilização de óculos PAL fotocrômicos. Razões para a interrupção 

da administração foram: reações alérgicas ou de hipersensibilidade, desconforto 

(4,5%), glare (1,5%), visão turva de perto (1%), dificuldades logísticas (3,5%) e 

outros (0,5%). Taxas adversas mínimas semelhantes foram relatadas por outros 

estudos de atropina (COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

Um "efeito rebote" foi relatado após o final do tratamento e que pode ser 

parcialmente explicado pelo fato de que a atropina possui um maior efeito 

cicloplégico do que 1% de ciclopentolato que é utilizado para a realização das 

refrações de acompanhamento, criando a impressão de que a atropina retarda a 

progressão da miopia mais do que realmente faz no primeiro ano. Como a atropina 

suprime o sinal de alongamento axial, uma interrupção repentina de dosagens mais 

altas resultaria em um alongamento mais rápido do que a descontinuação de 
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concentrações mais baixas. Sendo assim, a utilização de atropina não deve ser 

reduzida gradualmente (COOPER; TKATCHENKO, 2018). 

4.3 Crosslinking 

O crosslinking corneano tem a finalidade de aumentar a força biomecânica da 

córnea reforçando o cruzamento das ligações de colágeno. Conhecido 

internacionalmente como CXL (Corneal Cross Linking) é um método muito utilizado 

para o tratamento do ceratocone que é uma condição ocular que reduz a visão 

alterando o formato da córnea em uma forma cônica, ficando esticada e fina, 

tornando a visão irregular e distorcida (SYKAKIS et al., 2015). 

O crosslinking do colágeno é um fenômeno comum no organismo. Há vários 

métodos para induzir o crosslinking, incluindo reagentes físicos e químicos (LIU, 

WANG, 2013). O crosslinking corneano para o tratamento de ceratocone utiliza a 

riboflavina (vitamina B2), que é fotossensibilizadora que quando exposta à luz 

ultravioleta de comprimento de onda mais longo (UVA 370 nm), irá induzir reações 

químicas (produção de radicais livres) no estroma corneano e, finalmente, resultar 

na formação de ligações covalentes entre as moléculas de colágeno, fibras e 

microfibrilas. Esse aumento na ligação do colágeno pode evitar mais afinamento e 

ectasia e, como tal, adiar ou interromper a progressão do ceratocone. Algumas 

investigações pré-clínicas, incluindo medições bioquímicas e biofísicas, 

demonstraram maior rigidez e estabilidade biomecânica da córnea após este 

tratamento (SYKAKIS et al., 2015). 

 

4.3.1 Crosslinking escleral 

 

Estudos recentes sugerem que o crosslinking escleral é um tratamento 

promissor para a miopia patológica (SAW; MATSUMURA; HOANG, 2019). 

Com a progressão contínua da miopia, mudanças estruturais na esclera 

podem ser observadas. O alongamento do comprimento axial resultante é 

frequentemente acompanhado por perda de tecido escleral, adelgaçamento escleral 

e enfraquecimento em longo prazo da matriz de fibrila de colágeno escleral (XIAO et 

al., 2019). 

Uma formação desordenada de ligações cruzadas intra e intermoleculares 

tem sido considerada um fator importante para a etiologia bioquímica através de 
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experimentos com animais quanto por doenças com distúrbios de reticulação, que é 

um fator importante no processo de enfraquecimento da esclera miópica 

(WOLLENSAK; IOMDINA, 2009). 

Consequentemente, o crosslinking de colágeno escleral (SXL) que visa 

reforçar mecanicamente a esclera pode render uma terapia universal e eficaz para 

prevenir a progressão da miopia, abordando o fator causal subjacente (XIAO et al., 

2019). 

A esclera desempenha um papel fundamental na patogênese da alta miopia. 

A realização do tratamento de crosslinking na miopia progressiva é baseada no 

efeito biomecânico induzido na esclera. Estudos biomecânicos anteriores 

demonstraram que os valores dos parâmetros de tensão-deformação e o módulo de 

elasticidade da esclera em olhos míopes são significativamente mais baixos do que 

o normal para a idade e um aumento na taxa de alongamento contínuo sob tensão 

constante foi relatado na esclera de olhos com privação de forma (Rada et al. 2006). 

A resistência à tração do tecido escleral é especialmente baixa nas áreas equatorial 

e do pólo posterior (MCBRIEN; GENTLE, 2003). O módulo de Young é 1,2-1,3 vezes 

menor do que no controle. (WOLLENSAK; IOMDINA, 2009) 

O crosslinking artificial pode ser induzido de várias maneiras, em que cada 

método tem seus benefícios e desvantagens. Manter um equilíbrio entre a 

minimização dos efeitos citotóxicos e os procedimentos operatórios invasivos, ao 

mesmo tempo em que preserva a eficácia do tratamento, será essencial para 

identificar e aperfeiçoar um método clinicamente aplicável de reticulação escleral 

(BOOTE et al., 2020). 

O novo tratamento de crosslinking só pode ter sucesso se possuir efeito ao 

longo do tempo, no peródo de sensibilidade à miopia e o crosslinking não for clivado 

e degradado significativamente por processos metabólicos em um estágio inicial 

(WOLLENSAK; IOMDINA, 2009). 

Estudo realizado por Wollensak e Iomdina (2008), comprovou um efeito de 

longo prazo do tratamento com crosslinking escleral; que é um pré-requisito 

necessário para uma possível aplicação clínica para o tratamento da miopia. O efeito 

de longo prazo pode ser explicado porque a matriz escleral é relativamente inerte 

metabolicamente e tem uma meia-vida longa do colágeno, estimada em até 15 anos 
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na pele humana madura e mesmo em mais de 100 anos na cartilagem articular 

humana. (WOLLENSAK; IOMDINA, 2008).   

Para a realização do crosslinking escleral, a área-alvo mais importante na 

miopia seria a esclera posterior e equatorial, que pode ser alcançada facilmente com 

as injeções subtenonianas. Normalmente, a esclera equatorial é afetada no início e 

em menor grau; a esclera posterior é afetada na fase tardia e de forma mais 

dramática. A técnica de repetidas injeções subtenonianas no quadrante supernasal 

provou ser prática, segura e eficaz. A técnica de injeção parabulbar sequenciais já é 

utilizada para a aplicação de outros medicamentos como antibióticos, anestésicos ou 

corticosteroides, portanto pode ser facilmente aplicada no ambiente clínico.  

(WOLLENSAK; IOMDINA, 2008). 

 

4.3.2 Agentes crosslinking escleral 

4.3.2.1 Riboflavina e irradiação ultravioleta A  

 

Como no ceratocone, um processo de afinamento semelhante e perda de 

rigidez biomecânica ocorrem na esclera miópica, o crosslinking induzido por 

riboflavina e irradiação ultravioleta A (UVA) em 370 nm foi sugerido como uma 

abordagem baseada na esclera para o tratamento de miopia progressiva 

(WOLLENSAK et al., 2005). A remodelação da esclera, particularmente no polo 

posterior do olho, desempenhou um papel importante no alongamento axial na 

miopia (YUAN et al., 2018).  No entanto, esse procedimento requer uma operação 

com exposição cirúrgica da esclera, possuindo um potencial risco citotóxico para a 

retina e é limitada à área de irradiação. Uma alternativa sugerida foi a realização de 

crosslinking químico por glicação, em particular gliceraldeído (WOLLENSAK; 

IOMDINA, 2008). 

 

4.3.2.2 Gliceraldeído 

 

Em comparação com tentativas anteriores de CXL usando irradiação 

fotoquímica, uma injeção sub-Tenon pode ser uma maneira muito mais simples e 

menos invasiva de acessar a esclera posterior (XIAO et al., 2019). 
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Como um agente de crosslinking natural, o gliceraldeído representa o aldeído 

da forma de cadeia aberta de um açúcar simples, que tem se mostrado eficaz em 

causar enrijecimento do tecido biológico. Com peso molecular de 90 Da, o 

gliceraldeído pode infiltrar-se na esclera com eficiência e facilidade, permeável a 

moléculas de 150.000 Da. As reações químicas de crosslinking induzidas pela 

glicação resultantes do gliceraldeído são chamadas de reações de Maillard. Por 

meio dessas reações, o gliceraldeído pode ser adicionado às extremidades das 

moléculas de proteína e posteriormente transformado em produtos finais de glicação 

avançada, que são mais estáveis. As reações de crosslinking do colágeno resultante 

promovem maior rigidez do tecido e resistência à degradação enzimática (XIAO et 

al, 2019). 

Gliceraldeído é considerado não tóxico e demonstrou aumentar o módulo de 

elasticidade na esclera suína in vitro em até 145,9%. O aumento do módulo de 

elasticidade é de pelo menos duas vezes maior ao aumento induzido pela riboflavina 

e UVA (WOLLENSAK; IOMDINA, 2008). No entanto, como o gliceraldeído leva à 

formação de produtos finais de glicação avançada, torna-se um risco para o 

desenvolvimento de glaucoma, onde produtos finais de glicação avançada estão 

implicados em seu desenvolvimento. (XIAO et al, 2019). 

Em olhos com a realização de crosslinking escleral, as estruturas 

intraoculares estavam intactas e sem anormalidades em comparação com os olhos 

do grupo controle. Os músculos extraoculares também estavam sem alterações. A 

esclera não apresentou inflamação ou cicatrizes importantes, apenas alguns 

linfócitos espalhados no tecido episcleral da área de tratamento (WOLLENSAK; 

IOMDINA, 2008). 

 

4.3.2.3 Genipina 

 

Derivada da Gardenia jasminoides (Gardênia), a genipina possui baixa 

citotoxicidade, devido a moléculas de quitosana ligadas por genipina serem bem 

toleradas pelas células pigmentares da retina humana resultando em uma toxicidade 

insignificante. Na área oftalmológica, a genipina pode prevenir a opacificação da 

cápsula posterior e suprimir a lesão nas respostas fibrogênicas reduzidas em 

fibroblastos subconjuntivais. Estudos demonstraram que a genipina pode melhorar a 
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resistência biomecânica em córneas porcinas, porém a sua pigmentação azulada 

pode limitar sua aplicação. Na esclera, as medidas de tensão e o módulo de Young 

demonstraram um aumento gradual com o aumento da concentração de genipina, 

na quantidade de 171-444% e 135-381% respectivamente. A utilização de genipina 

a 0,01% obteve uma leve descoloração da esclera, dificilmente visível mesmo após 

24 horas que não deve ser um problema clínico (LIU; WANG, 2013).  

  

4.3.2.4 Crosslinking a base de carboidratos 

 

Segundo Kim et al. (2019), a reticulação de colágeno à base de carboidratos 

é vantajosa porque requer um procedimento de aplicação menos invasivo, não 

utilizando UVA, reduzindo a toxicidade escleral, além de ser um produto natural do 

metabolismo e, portanto, apresenta um risco reduzido de citotoxicidade.  

O crosslinking do colágeno utilizando carboidratos como a ribose, sacarose e 

glicogênio, produziu tecido mais forte quando a ribose, que é um monossacarídeo, 

foi utilizada. Durante a glicação não enzimática de proteínas, o grupo carbonila de 

um açúcar reage com o grupo amino de uma proteína. Um açúcar redutor tem um 

grupo carbonila livre e todos os monossacarídeos são açúcares redutores. A 

sacarose e o glicogênio, no entanto, precisam ser hidrolisados antes por serem 

carboidratos não redutores para que possam realizar a reação de reticulação do 

colágeno. A glicação é proporcional à porcentagem da forma de cadeia aberta e 

inversamente proporcional ao comprimento da cadeia carbonada do açúcar (KIM et 

al., 2019).  

Para que o crosslinking seja eficaz, a molécula de açúcar deve penetrar na 

esclera. O monossacarídeo ribose tem peso molecular de 150 Da e, portanto, é 

menor que a sacarose que possui 342 Da e o glicogênio que possui 666 Da. 

Consequentemente, uma quantidade maior de ribose supostamente penetrou na 

esclera e participou do processo de crosslinking do colágeno (KIM et al., 2019). 

 

4.3.3 Utilização extrato de barbatimão para realização de crosslinking 

 

As proantocianidinas (Figura 8) fazem parte de um grupo específico de 

compostos polifenólicos - os flavonóides e pertencem à categoria conhecida como 
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taninos condensados, que são estruturas que possuem vários grupos de hidroxilas 

que podem formar complexos insolúveis com carboidratos e proteínas. Podem ser 

encontradas em vegetais, frutas, flores e cascas (FINE, 2000) e mostraram-se 

eficazes na formação de crosslinking entre as fibrilas de colágeno (HAN et al., 2003). 

Sendo assim, através dos grupos de hidroxila, tornam-se estruturas potencialmente 

interessantes para o tratamento de ceratocone (DA CRUZ et al., 2017) e no aumento 

da rigidez escleral. Além de apresentarem um efeito citotóxico reduzido.  

 

 
Fonte: Marquini, Aline de Assis. Avaliação do efeito de extratos de Stryphnodendron adstringens na formação de 
ligações cruzadas in vitro em córneas. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

Figura 8. Estrutura química da proantocianidina 

 

O colágeno é uma proteína com estrutura fibrosa e pode, ao introduzir 

ligações de hidrogênio, ser fisicamente reticulado e se tornar mais resistente à 

resolução e degradação enzimática (HEIJMEN et al., 1997). 

O extrato da casca de barbatimão é um agente de crosslinking promissor 

devido a sua composição. A avaliação química da casca de barbatimão identificou 

altos teores de fenóis, proantocianidinas e taninos (ANVISA, 2019b). Por possuir 

diferentes compostos, uma ou mais moléculas podem ser responsáveis pela 

formação do crosslinking (DA CRUZ et al., 2017). Estudos demonstraram a 

eficiência das proantocianidinas no crosslinking da matriz dentária (BEDRAN-

RUSSO et al., 2011) e de ácidos tânicos no crosslinking de colágeno dérmico de 

ovelha para tratamento de queimaduras (HEIJMEN et al., 1997). 

 

4.3.4 Caracterização in vitro do crosslinking 

4.3.4.1 Caracterização mecânica 
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O crosslinking pode melhorar as propriedades biomecânicas da esclera e a 

resistência do colágeno contra enzimas proteolíticas. Ambos os efeitos são decisivos 

na prevenção do processo de remodelação e enfraquecimento do tecido escleral na 

miopia. (LIU; WANG, 2013) 

As propriedades biomecânicas podem ser determinadas através da rigidez, 

que é a resistência de um corpo contra a deformação por força, através das 

propriedades do material e sua geometria. Os tecidos biológicos são elásticos não 

lineares e apresentam alta tensão, tornando-se hiperelásticos. (SPOERL, [201-?]) 

Devido ao comportamento não linear dos materiais biológicos, os gráficos de 

tensão-deformação (Figura 9) formam uma curva exponencial, com uma região 

inicial com platô, na qual a amostra ainda não foi endireitada e que, ao se alinhar, 

corresponde ao aumento consistente da resistência mecânica devido ao 

recrutamento contínuo de fibras colágenas (SPOERL, [201-?]).  

Segundo Spoerl [201-?], o gráfico também pode ser dividido em duas partes: 

1. Uma fase regulada por matriz com baixa rigidez, região I e região II. Nesta 

fase, as camadas de fibrilas de colágeno permanecem soltas e não podem contribuir 

muito para o estresse. O colágeno ondula carregando carga como uma mola que se 

desenrola. Nenhum alongamento ao nível da microfibrila é observado. 

2. Uma fase regulada pelo colágeno com rigidez muito maior. As camadas de 

fibrilas ficam tensas. 

 

Fonte: SPOERL, [201-?]. Disponível em: https://www.corneal-
biomechanics.com/fileadmin/downloads/stress_strain_measurements_by_strip_extensiometry_eberhard_spoerl.p
df  (Modificado) 

Figura 9. Curva de tensão-deformação 

 

https://www.corneal-biomechanics.com/fileadmin/downloads/stress_strain_measurements_by_strip_extensiometry_eberhard_spoerl.pdf
https://www.corneal-biomechanics.com/fileadmin/downloads/stress_strain_measurements_by_strip_extensiometry_eberhard_spoerl.pdf
https://www.corneal-biomechanics.com/fileadmin/downloads/stress_strain_measurements_by_strip_extensiometry_eberhard_spoerl.pdf
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4.3.4.1.1 Preparando as amostras 

 

Para preparação das amostras, Spoerl, [201-?] recomenda: 

● Cortar as amostras no mesmo local, mesma orientação; 

● Escolher os mesmos parâmetros geométricos (comprimento, largura); 

● Para amostras muito finas (cápsula do cristalino, membrana amniótica, 

coroide, retina, pericárdio), usar um suporte (papel de cigarro); 

● Usar a mesma pré-carga (pré-esforço); 

● Usar a mesma taxa de deformação. 

 

4.3.4.2 Caracterização térmica 

 

Para garantir a estrutura de hélice tripla dos produtos de colágeno, a 

temperatura de extração deve ser controlada (CHEN, et al., 2021). Para determinar a 

temperatura de desnaturação do colágeno, a técnica de Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC), pode ser utilizada. A realização de DSC possibilita a avaliação de 

fenômenos energéticos, físicos e/ou químicos produzidos durante o aumento ou 

diminuição da temperatura de uma substância através de medidas realizadas pelo 

fluxo de calor diferencial entre um material de referência e uma amostra 

termicamente inerte em função da temperatura e/ou tempo de aquecimento. A 

determinação das variações de entalpia, calor específico e temperatura de eventos 

endo e exotermicos, são possíveis, pois durante a realização do experimento, o 

material de referência e a amostra são mantidos a aproximadamente a mesma 

temperatura (ANVISA, 2019a). 

A eficiência do crosslinking e a modificação da estrutura do tecido podem ser 

analisadas pelo DSC devido a desidratação das fibras de colágeno com 

consequente aumento da temperatura de desnaturação do material (DA CRUZ et al., 

2017). 

4.3.4.2.1 Utilizando o DSC 

 

Para a calibração do aparelho de DSC é necessário a utilização de um 

material certificado de acordo com as indicações do fabricante, como por exemplo, o 

índio metálico de alta pureza. Para o ajuste da linearidade, o eixo de temperatura é 
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aferido utilizando-se uma combinação de dois metais como o índio e o zinco. 

(ANVISA, 2019a). 

Para a realização de uma análise de uma amostra, é necessário transferir 

uma quantidade precisa da amostra em um cadinho adequado. Para iniciar o 

aquecimento, a temperatura inicial e final do ensaio e a razão do aquecimento 

devem ser estabelecidas. Após a realização do ensaio, a curva da calorimetria 

exploratória diferencial deve ser registrada, escrevendo no eixo das abscissas a 

temperatura, ou o tempo em valores crescentes da esquerda para a direita e o fluxo 

de calor no eixo das ordenadas, indicando o sentido endotérmico ou exotérmico. Na 

curva DSC (Figura 10), a variação da entalpia pode ser observada entre os pontos 

“acd”. O ponto de intersecção b corresponde à temperatura inicial do evento 

(Tonset), em que ocorre a mudança de estado. O fim do evento térmico é marcado 

pelo ponto c (Tpico). Para calcular a área da curva, deve-se considerar o ponto d 

(Tfinal). Cada curva de DSC é registrada contendo os dados da indicação da última 

calibração, tamanho e identidade da amostra, tipo de cadinho, material de 

referência, atmosfera (vazão e composição do gás), taxa de aquecimento e 

sensibilidade da célula calorimétrica (ANVISA, 2019a). 

 

 

Fonte: ANVISA, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-
brasileira/arquivos/7985json-file-1   

 

Figura 10. Exemplo de uma curva DSC típica e suas medidas 

 

A curva de DSC, na presença de pequenas quantidades de impurezas num 

dado material, apresenta o seu ponto de fusão menor e alarga a sua faixa global de 

fusão, como pode ser observada na Figura 11, que ilustra esse comportamento para 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7985json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7985json-file-1
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três amostras hipotéticas, uma delas sendo a padrão e as outras duas contendo 

pequenas quantidades de impurezas (ANVISA, 2019a). 

 

 

Fonte: ANVISA, 2019a. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-
brasileira/arquivos/7985json-file-1  

 

Figura 11. Exemplos de curvas DSC de uma amostra hipotética com diferentes 

teores de pureza 

 

A fração molar das impurezas (X2) que é a razão do número de mols das 

impurezas pelo total de números de mols da amostra, pode ser determinada 

baseando-se na equação de van’t Hoff (5), considerando que não há formação de 

fase sólida durante a fusão (ANVISA, 2019a). 

 

 
(5) 

  

onde:  

Tm = temperatura de fusão da amostra;  

To = ponto de fusão da substância pura em Kelvin;  

R = constante dos gases (8,3143 J.K-1.mol-1);  

ΔHf = calor de fusão do principal componente expresso em J.mol-1.  

  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7985json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7985json-file-1
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4.4 Barbatimão 

 

Stryphnodendron adstringens, popularmente conhecido como Barbatimão, 

pertence à família Fabaceae e é amplamente estudado e utilizado nas cinco regiões 

brasileiras. Pode ser encontrado na Caatinga e Cerrado, podendo ser encontrado 

nos estados de Tocantins, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

O barbatimão é uma planta medicinal e suas propriedades farmacológicas já 

foram comprovadas cientificamente, principalmente em ensaios in vitro. Possui ação 

antibacteriana, anti-inflamatória, antisséptica, adstringente e cicatrizante (LIMA et al., 

2017). 

 

4.4.1 Características 

 

As partes utilizadas da droga vegetal é constituída pelas cascas caulinares 

secas de barbatimão. Outros estudos que utilizam barbatimão descrevem a 

utilização de cascas, entrecascas, cascas dos caules, caules, folhas, flores, favas, 

raízes, frutos e sementes (Figura 12) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

 
Fonte: Ministério da Saúde. Disponível em: Disponível em: 
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/25/Vers--o-cp-Stryphnodendron.pdf 

 

Figura 12. Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville. A – Planta inteira; B – 

Ramos; C e D – Frutos e sementes; E – cascas 

 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/25/Vers--o-cp-Stryphnodendron.pdf
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As cascas caulinares, quando secas, são inodoras e apresentam-se em 

fragmentos arqueados, possuindo dimensões e formatos diferentes. Quando estão 

secas apresentam em secção transversal, em média, 0,6 mm de espessura e de 10 

mm a 12 mm de espessura quando hidratadas. Possui uma coloração marrom mais 

clara na parte mais interna e uma coloração marrom-avermelhada mais intensa na 

parte mais externa. A coloração da parte mais externa, não se descora facilmente 

com hipoclorito de sódio a 30% (p/v) e não altera a cor na presença do cloreto férrico 

(ANVISA, 2019b).  

 

4.4.2 Composição 

 

Um dos principais recursos terapêuticos utilizados pelo homem para a cura e 

prevenção de doenças é a utilização de plantas medicinais, no entanto, é necessário 

conhecer seus componentes químicos para que o tratamento seja seguro e eficaz. 

(RODRIGUES et al., 2014). 

A composição química da casca do caule do barbatimão, sendo a principal 

parte utilizada da planta, foi amplamente estudada com foco em seus metabólitos 

secundários, levando à identificação de altos teores de fenóis ou taninos e evidência 

dos principais taninos de baixo ou alto peso presentes em extratos aquosos, 

hidroalcoólicos e acetona: água (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; 

PIETRO, 2018). 

 

A droga vegetal é constituída pelas cascas caulinares secas contendo, 

no mínimo, 8% de taninos totais, expressos em pirogalol (C6H6O3; 

126,11 g/mol), dos quais no mínimo 0,2 mg/g equivalem a ácido gálico 

(C7H6O5 ; 170,1 g/mol) e 0,3 mg/g correspondem a galocatequina 

(C15H14O7; 306,27 g/mol), em relação à droga seca (Figura 13) 

(ANVISA, 2019b, p. PM017-00). 
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Fonte: ANVISA, 2019b. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-

brasileira/arquivos/7989json-file-1  

 

Figura 13. Estruturas químicas Pirogalol, Ácido gálico e Galocatequina 

 

O teor de fenóis totais encontrados em extratos e frações de cascas de 

barbatimão difere entre 1,5 e 80%. Os extratos hidroalcoólicos e hidroacetônicos 

apresentam teores mais elevados. Sendo que o etanol 50% apresenta teor de 

75,09%, etanol 70% teor de 68,96% e acetona 70% teor de 72,89%. Já o teor de 

fenóis totais em extratos e frações obtidos a partir dos frutos do barbatimão difere 

entre 55% e 90%. O teor de taninos totais em extratos e frações de cascas e frutos 

de barbatimão varia entre 20 e 40%. Os constituintes químicos encontrados nas 

cascas e folhas de barbatimão foram galocatequina, epigalocatequina, 4'-O-metil-

galocatequina e 4'-O-metil-galocatequina-(4α→8)-4'-O-metil-galocatequina (Figura 

14) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017, p. 11) 

 

Fonte: ANVISA. 2019b. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-
brasileira/arquivos/7989json-file-1   
 

Figura 14. Estruturas químicas dos constituintes fenólicos presentes no Barbatimão 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7989json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7989json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7989json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7989json-file-1
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4.4.2.1 Taninos 

 

Os taninos são polifenóis solúveis em água que estão presentes em muitas 

plantas. (Macáková et al., 2014 apud ALMEIDA et al. 2017 p. 841). É o constituinte 

predominante que agrega o valor terapêutico à utilização das cascas de barbatimão. 

(LIMA et al., 2017) 

A composição química do barbatimão inclui uma grande variedade de taninos 

particularmente da classe dos condensados com diversas formas, sendo possível 

identificar as proantocianidinas como monômeros, dímeros e polímeros. Essas 

moléculas têm propriedades interessantes e interações com proteínas entre outros 

compostos orgânicos, que são a base das atividades biológicas da casca. (SOUZA-

MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

 

4.4.3 Métodos de obtenção 

 

A obtenção dos diferentes tipos de extratos é realizada através de métodos 

de maceração estática e dinâmica, decocção, turbo-extração e percolação. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

Os métodos cromatográficos são utilizados principalmente para o isolamento 

e identificação da presença de uma variedade de compostos polifenólicos, 

especialmente hidrolisáveis e condensados (como as proantocianidinas, 

prodelfinidinas, prorobinetinidinas e profisetenidinas) taninos em extratos e frações 

de “barbatimão” (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

Alguns extratos de “barbatimão” também foram preparados com 

propilenoglicol e água como solvente para uso em formulações farmacêuticas. 

Nesses casos, um maior teor de taninos foi obtido com 80% de propilenoglicol 

(SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

 

4.4.4 Identificação 

 

Para a identificação de diferentes extratos, a Farmacopéia Brasileira, 

publicada pela ANVISA (2019b), recomenda a realização da cromatografia em 

camada delgada. Para a sua realização, na fase estacionária utiliza-se sílica-gel 
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GF254 (0,25 mm) e na fase móvel utiliza-se acetato de etila, ácido fórmico e água na 

proporção de 75:5:5. 

Para a obtenção da solução amostra, através da realização de turbólise, 

aproximadamente 10 g do material vegetal triturado devem ser pesados e, ao 

mesmo, devem ser adicioados 90 mL de uma mistura de acetona/água (7/3). Após 

essa etapa, o material deve ser deixado sob agitação durante 15 min, com intervalos 

de cinco minutos para que a temperatura não ultrapasse 40°C e, dessa forma, evite 

a degradação dos componentes. Após essa etapa, o material deve ser filtrado e, 

posteriormente, concentrado em rotaevaporador sob pressão reduzida. Finalizada a 

etapa de concentração, deve ser realizada uma extração líquido utilizando-se 3 

porções de 20 mL de acetato de etila. Finalizando o processo, o material deve ser 

reunido, seco com sulfato de sódio anidro, concentrado em rotaevaporador 

novamente até total eliminação do solvente e, suspenso em 1 mL de álcool metílico. 

Para obtenção da solução referência (1), deve ser pesado cerca de 1 mg de 

epigalocatequina e, a mesmo, dissolvido em 1 mL de álcool metílico. Para a solução 

referência (2), deve ser pesado cerca de 1 mg de 4’-O-metilgalocatequina e, a 

mesma, dissolvida em 1 mL de álcool metílico. 

Procedimento: Em uma cromatoplaca, deve se aplicado, separadamente, em 

forma de banda, 10 μL da Solução amostra, 3 μL da Solução referência (1) e 3 μL da 

Solução referência (2). Após a eluição da placa, a mesma deve ser seca e avaliada 

luz ultravioleta em 254 nm. Em seguida, nebulizada com uma solução de cloreto 

férrico a 1% (p/v) em álcool metílico. 

O resultado esperado pode ser observado na Figura 15, apresentando 

sequências de zonas obtidas com a solução referência e a solução amostra. 

Eventualmente outras zonas podem aparecer. 
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Fonte: ANVISA, 2019b. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-
brasileira/arquivos/7989json-file-1  

 

Figura 15. Placa da cromatografia 

 

 

4.4.5 Dosagem 

4.4.5.1 Taninos totais 

 

Para a dosagem de taninos totais, a Farmacopéia Brasileira (ANVISA, 2019b), 

orienta a realização da espectrofotometria de absorção no visível, lembrando-se de 

proteger as amostras da luz no decorrer da extração e a diluição, além de utilizar 

(em todas as atividades) água sem dióxido de carbono. Seguindo os procedimentos 

descritos a seguir: 

Para a aquisição da solução estoque, 0,750 g da droga triturada (250 μm) 

deve ser pesada com precisão e em seguida transferida para um erlenmeyer de 250 

mL com boca esmerilhada com a adição de 150 mL de água. Por 30 minutos, a 

solução deverá ser aquecida em banho-maria a uma temperatura de 60°C. Após 

esse procedimento, em água corrente, a solução deve ser resfriada e transferida 

para um balão volumétrico de 250 mL. O erlenmeyer deve ser lavado e a água 

utilizada com o restante do conteúdo da droga vegetal transferido para o mesmo 

balão volumétrico. Completar o volume com água e homogeneizar. Após essa etapa, 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7989json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira/arquivos/7989json-file-1
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deixar decantar e filtrar o líquido sobrenadante em papel de filtro desprezando os 

primeiros 50 mL do filtrado (ANVISA, 2019b). 

Para a dosagem de polifenóis totais, a solução amostra é adquirida 

transferindo 5 mL da solução filtrada para um balão volumétrico de 25 mL, 

completando o volume com água e homogeneizando. Em seguida, a transferência 

de 2 mL dessa solução, 1 mL de reagente fosfomolibdotúngstico e 10 mL de água 

para um balão volumétrico de 25 mL deve ser realizada, completando o volume com 

solução de carbonato de sódio a 29% (p/v) e homogeneizar. 

Decorridos 30 minutos, a absorbância em 760 nm (A1), utilizando água para ajuste 

do zero deve ser determinada (ANVISA, 2019b). 

Para a obtenção da solução amostra de polifenóis não adsorvidos por pó de 

pele, utilizar 10 mL da solução fltrada adicionando 0,1 g de pó de pele da Substância 

Química de Referência (SQR) e durante 60 minutos agitar mecanicamente em um 

erlenmeyer de 125 mL. Em papel de filtro, realizar a filtração da solução e em 

seguida transferir 5 mL da solução filtrada para um balão volumétrico de 25 mL, 

completando o volume com água e homogeneizando. Após este processo, ao 

mesmo tempo, transferir 2 mL dessa solução, 1 mL de reagente 

fosfomolibdotúngstico e 10 mL de água para um balão volumétrico de 25 mL, 

completaando o volume com a solução de carbonato de sódio a 29% (p/v) e 

homogeneizar. Após 30 minutos, utilizando água para ajuste do zero, determinar a 

absorbância em 760 nm (A2), (ANVISA, 2019b). 

Para finalizar, a solução referência deve ser aduirida dissolvendo em água, 50 

mg de pirogalol (imediatamente antes do uso) que deve ser transferido, 

quantitativamente, para um balão volumétrico de 100 mL, completando o volume 

com água e homogeneizando. Em seguida, 5 mL dessa solução deve ser transferida 

para um balão volumétrico de 100 mL, completando o volume com água e 

homogeneizando. Após essa etapa, 2 mL dessa solução, 1 mL de reagente 

fosfomolibdotúngstico e 10 mL de água devem ser transferidos para um balão 

volumétrico de 25 mL e completar o volume com a solução de carbonato de sódio a 

29% (p/v) e homogeneizar. Após 30 minutos, determinar a absorbância em 760 nm 

(A3), utilizando água para ajuste do zero.  

O teor de taninos, expressos em pirogalol, em porcentagem, pode ser 

calculado utilizando a expressão (6): 
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(6) 

em que, TT corresponde ao teor de taninos totais expressos em pirogalol % (p/p); 

A1, a absorbância medida para a Solução amostra para polifenóis totais; A2, a 

absorbância medida para a Solução amostra para polifenóis não adsorvidos por pó 

de pele; A3, absorbância medida para a Solução referência; m1, a massa em 

gramas da amostra utilizada, considerando o teor de água determinado e m2, a 

massa em gramas de pirogalol, considerando a pureza da substância de referência. 

 

4.4.5.2 Preparação do extrato de barbatimão e teor de proantocianidinas 

 

Segundo Marquini (2019), para dar início ao processo para obtenção do 

extrato de barbatimão, primeiramente é necessário que a matéria prima, casca de 

caule de barbatimão, a qual apresenta grande quantidade de polifenóis, seja seca 

em estufa à 50ºC até massa constante. O material em seguida é submetido à 

moagem em moinho de facas do tipo Willey (marca Fortinox, modelo Star FT-50 - 

Piracicaba, Brasil). Após esse procedimento, o extrato butanólico, é obtido através 

de um processo de extração consecutiva em ultrassom, utilizando 200mL de hexano, 

200mL de acetato de etila e 200mL de butanol. Cada extração tem que ser realizada 

duas vezes durante 30 minutos. Em seguida, com a utilização de um evaporador 

rotativo (Fisatom modelo 558 - São Paulo, Brasil) o extrato será concentrado e seco 

em capela por evaporação do solvente. 

O fracionamento do extrato butanólico de barbatimão será realizado em 

Sephadex LH20 com a mistura de 100g da resina e metanol e adicionados em uma 

coluna para fracionamento e, em seguida, 10g de extrato serão solubilizados em 

metanol e aplicados na coluna, sendo a eluição realizada com metanol. Além do 

fracionamento em Sephadex, também será realizado em Sílica gel 60 com a mistura 

de 100g da resina com 300mL de Hexano puro, em seguida, a mistura será 

empacotada e realizada a eluição utilizando-se hexano. Para extrair diferentes 

compostos, utilizará misturas de clorofórmio/metanol (10:0; 9:1; 8:2; 6:4; 1:1; 3:7; 

1:9; 0:10) (MARQUINI, 2019). 

Nos dois métodos de fracionamento do extrato de barbatimão, ao finalizar a 

eluição da amostra, todas as frações obtidas serão analisadas via HPLC utilizando 
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um gradiente de metanol/água, e através da espectrofotometria será realizada a  

determinação do teor de proantocianidinas. A avaliação da presença de 

proantocianidinas pode ser realizada através da metodologia descrita por LUXIMON-

RAMMA et al. (2005). Para isso, todas as amostras serão solubilizadas em metanol 

em concentração de 1 mg/mL. Em seguida, 0,25 mL de cada solução será 

adicionada a 3 mL de solução 95% de n-butanol/HCl contendo 0,1 mL de uma 

solução de NH4Fe(SO4)2.12H2O 2,0 mol/L preparada com HCl concentrado. As 

misturas serão incubadas por 40 min a 95ºC. A absorbância será determinada em 

550 nm, sendo os dados expressos em mg de cloreto de cianidina por g de amostra 

seca (MARQUINI, 2019). 

Utilizando um cromatógrafo Shimadzu (Kioto, Japão) composto por bombas 

LC-20AD, detector de índice de refração RID-10A, detector UV SPD-20A, forno para 

coluna CTO-20A, controlador CBM-20A e coluna C18 ou fenil, os perfis 

cromatográficos serão obtidos via CLAE. Utilizando um gradiente de metanol de 2% 

até 100%, o comprimento de onda utilizado na detecção será de 280nm e o fluxo de 

1,0mL/min. O gradiente poderá ser modificado para otimizar o processo de 

separação (MARQUINI, 2019). O processo para obtenção do extrato de barbatimão 

está esquematizado na Figura 16. 

 

 
Fonte: Marquini, Aline de Assis. Avaliação do efeito de extratos de Stryphnodendron adstringens na formação de 
ligações cruzadas in vitro em córneas. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2019. (Modificado) 
 

Figura 16. Fluxograma da obtenção do extrato butanólico de cascas de barbatimão 
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4.4.6 Ensaios de pureza 

 

Segundo a ANVISA (2019b), os ensaios de pureza devem apresentar no 

máximo:  

● 2,0% de material estranho.  

● 14,0% de água.  

● 2,0% de cinzas totais.  

● 3,0% de cinzas sulfatadas. 

 

4.4.7 Ações e indicações 

 

A presença de inúmeros compostos com características farmacológicas 

justificam a realização de estudos sobre a utilização do barbatimão em diferentes 

patologias (LIMA et al., 2017). 

O anexo A, apresenta alguns compostos que foram identificados na casca do 

barbatimão. 

A alta concentração de taninos pode ser a principal causa da atividade 

farmacológica do barbatimão, podendo ser utilizado no tratamento de algumas 

afecções como: úlceras, diarreia, gonorreia, leucorreia, hemorragias vaginais, 

impinges. Podendo ser utilizado como agente anti-inflamatório, cicatrizante, 

adstringente, hemostático, antisséptico e anti-hipertensivo (LIMA et al., 2017). 

 

4.4.7.1 Ação antioxidante 

 

A habilidade dos taninos de se complexar com íons metálicos e outras 

moléculas determina as suas propriedades farmacológicas (SANCHES et al, 2007; 

GOULART, 2010 apud LIMA  et al., 2017).  

Em relação ao potencial antioxidante de extratos de folhas de barbatimão in 

vitro, estudos demonstraram que estes extratos apresentaram elevado teor de 

compostos fenólicos, flavonoides e proantocianidinas, que apresentam ação 

antioxidante podendo ser utilizados como agentes anticancerígenos. O polímero rico 

em proantocianidina adquirido a partir da casca do caule do barbatimão não 

apresentou atividade genotóxica, possuindo um elevado potencial farmacológico e 
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podendo ser utilizado de forma segura. A realização de um outro estudo também 

demonstrou que vários taninos presentes no barbatimão podem prevenir o câncer, 

atuando como captadores de radicais livres, sequestrando oxigênio ativo e formando 

radicais estáveis (LIMA et al., 2017).   

 

4.4.7.2 Ação antibacteriana e antifúngica 

 

Estudos investigaram o potencial antifúngico de extratos da casca do 

barbatimão frente a Candida albicans. O extrato da casca do barbatimão interferiu no 

crescimento e expressão de fatores de virulência da levedura, apresentando ação 

similar a antifúngicos comerciais que são frequentemente utilizados contra 

candidíase. A partir das cascas de barbatimão, também identificaram frações que 

continham proantocianidinas e taninos poliméricos que apresentaram atividade 

candidicida e foram capazes de inibir a formação de biofilme de C. albicans (LIMA et 

al., 2017). 

Os taninos também podem ser responsáveis pela ação antibacteriana do 

barbatimão por serem tóxicos para fungos e bactérias, devido às suas propriedades 

em inibir a ação de enzimas extracelulares e a fosforilação oxidativa, além de 

mecanismos que envolvem a privação de substrato e de ferro, que são necessários 

à sobrevivência destes micro-organismos (Scalbert, 1991 apud LIMA et al., 2017). 

 

4.4.7.3 Ação cicatrizante 

 

O uso etnofarmacológico mais comum para a casca de barbatimão é a 

cicatrização de feridas (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

A atividade cicatrizante do barbatimão também pode ser devido a alta 

concentração de taninos presentes na casca. No processo de cicatrização, os 

taninos formam um revestimento protetor através da precipitação das proteínas dos 

tecidos lesados, favorecendo a sua regeneração (ARDISSON et al, 2002, p. 28). 

 Em estudos utilizando camundongos para avaliação de reparação tecidual de 

feridas cutâneas utilizando 0,1 mL de solução aquosa de barbatimão, apresentou 

uma boa resposta inflamatória que facilitou a reparação tecidual e não houve 

formação de exsudato purulento em comparação ao grupo controle que apresentou 

formação de pus no 14º dia de pós operatório. (LIMA et al., 2017). 
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Além da reepitelização, a produção de fibras de colágeno também foram 

observadas nas feridas de ratos diabéticos tratados com uma formulação de gel com 

1% de acetona: extrato de água, e semelhantes os resultados foram obtidos com um 

extrato glicólico a 10% (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

O efeito de reepitelização e angiogênese foram descritos para 

epigalocatequina 3-O-galato, o qual é um dos metabólicos taninos característicos do 

extrato acetona:água da casca de barbatimão. Compostos como prodelfinidinas, 

prorobinetinidinas e um polímero desses dois taninos condensados que também 

estão presentes na casca do barbatimão confirmam a atividade de cicatrização de 

feridas (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

 

4.4.7.4 Ação anti-inflamatória 

 

Outra propriedade etnofarmacológica reivindicada das cascas de barbatimão 

é a anti inflamatória. 

 Um estudo analisou a ação anti-inflamatória de extrato da casca do caule de 

barbatimão em modelos agudos e crônicos de inflamação em ratos e demonstrou 

que a fração foi tão efetiva em inibir a inflamação quanto à fenilbutazona que é um 

conhecido anti inflamatório não esteroidal (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-

ERNANDES; PIETRO, 2018). 

A avaliação fitoquímica da fração orgânica identificou a presença de ácido 

gálico e 11 monômeros e dímeros diferentes de prodelfinidinas, incluindo 

epigalocatequina 3-O-galato. A atenuação do processo inflamatório por alguns 

desses taninos, principalmente a epigalocatequina 3-O-galato, foi descrito, indicando 

uma correlação entre a atividade anti-inflamatória da casca do caule do barbatimão e 

os constituintes de prodelfinidina (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; 

PIETRO, 2018). 

 

4.4.8 Toxicidade 

 

Como visto, a casca do caule de barbatimão tem diversos usos na medicina 

popular e alguns deles foram confirmados por estudos científicos. Sendo muito 

importante garantir a segurança dos extratos ativos e produtos obtidos das espécies 

deste gênero (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 
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Embora existam alguns estudos relacionados à toxicidade vegetal de 

espécies de barbatimão em animais, existem poucos estudos focando os níveis de 

toxicidade e segurança em humanos (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; 

PIETRO, 2018). 

A ação biológica dos taninos, incluindo suas atividades farmacológicas e 

tóxicas dependem da dosagem e o tipo de taninos que determinam esses efeitos 

(ALMEIDA et al., 2017). 

Alguns autores relatam que o consumo de chá rico em taninos têm 

demonstrado o desenvolvimento de câncer de esôfago e apresentando efeitos 

criogênicos, abortivos, hepato carcinogênicos e hepatotóxicos (VILAR et al., 2010). 

 

4.4.8.1 Toxicidade aguda 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), experimentos para determinação da 

dose letal média (DL50) de extratos obtidos de folhas, favas e cascas dos caules de 

barbatimão foram realizados em camundongos. Sendo que o extrato hidroalcoólico 

seco das folhas de barbatimão apresentou uma DL50 de 0,25 mg/mL. O extrato 

hidroalcoólico fluido das favas (cascas e sementes) apresentou uma DL50 

correspondente a 4,99 mg/kg. Já o extrato acetônico fluido obtido das cascas dos 

caules de barbatimão apresentou DL50 de 2699 mg/kg. E uma fração enriquecida 

em proantocianidinas, obtida a partir da partição de extrato acetônico bruto das 

cascas dos caules de barbatimão com acetato de etila, apresentou DL50 de 3015 

mg/kg. 

 

4.4.8.2 Toxicidade subcrônica 

 

Rebecca e colaboradores (2002) analisaram a toxicidade subcrônica de 

extrato acetônico fluido obtido das cascas dos caules de barbatimão em ratos 

Wistar. Os resultados adquiridos neste estudo após 30 dias de tratamento, 

demonstraram efeitos indesejáveis proporcionais ao aumento da dose nas 

concentrações de 800 mg/kg e 1600 mg/ kg. No entanto, para as duas doses 

testadas, não houve alteração do comportamento normal dos animais, nem 

alteração significativa na contagem total de leucócitos. 
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4.4.8.3 Genotoxicidade 

 

A citotoxicidade por efeitos genotóxicos de extratos etanólicos de barbatimão 

foi avaliada, mas danos no DNA não foram observados. Nenhuma atividade de 

mutagenicidade foi observada com o teste Ames usando cepas de Salmonella 

typhimurium, ou por mutação somática e teste de recombinação ou por dano 

cromossômico em células germinativas de Drosophila melanogaster, ou mesmo por 

mutação em larvas ou em machos adultos do mesmo inseto. Caso contrário, foi 

mostrado que o extrato aquoso e a fração e o extrato hidroalcoólico das folhas de 

Barbatimão exibiu efeitos antigenotóxicos ao reduzir danos ao DNA e formação de 

micronúcleos em células da medula óssea de ratos tratados com o genotóxico 

ciclofosfamida (SOUZA-MOREIRA; QUEIROZ-ERNANDES; PIETRO, 2018). 

Atividades mutagênicas e antimutagênica de fração de S. adstringens 

enriquecida em proantocianidinas também foram avaliadas pelo teste dos 

micronúcleos em camundongos e não apresentou genotoxicidade nas doses 

testadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização da pesquisa nas bases de dados, pubMed, BVS e 

Cochrane, um total de 339 artigos foram encontrados, 256 artigos foram excluídos 

após a leitura dos títulos e resumos por não preencherem os critérios de inclusão. 

Um total de 83 artigos foram lidos na íntegra e 22 artigos foram descritos na revisão. 

O processo de seleção dos artigos pode ser visualizado no organograma (Figura 17) 

a seguir: 

 
Figura 17. Organograma do processo de pesquisa 
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 Outras 24 referências citadas no trabalho, foram encontradas manualmente 

nas mesmas bases de dados com outras combinações de descritores para 

completar as informações.  

Com realização da revisão, foi possível avaliar o efeito do crosslinking 

escleral. Os estudos mostraram ser um tratamento promissor para o controle da 

progressão da miopia. Apesar de ter poucos artigos avaliando especificamente o 

crosslinking escleral, diferentes tipos de agentes de crosslinking foram avaliados, 

como riboflavina + UVA, Gliceraldeído e Genipina. Estes agentes demonstraram um 

aumento do módulo de elasticidade e diferenças na eficácia para fortalecer a rigidez 

biomecânica do colágeno. Apesar da riboflavina + UVA e gliceraldeído apresentarem 

risco à toxicidade da retina e ao desenvolvimento de glaucoma, os agentes naturais 

de crosslinking tornaram-se promissores devido a sua baixa toxicidade. Alterações 

oculares na retina e cabeça do nervo óptico não foram observadas na realização do 

crosslinking escleral. 

A avaliação dos compostos da casca de barbatimão demonstrou ter uma 

grande quantidade de taninos e polifenóis que possuem grandes quantidades de 

grupos de hidroxila que podem ajudar na formação de ligações cruzadas no 

colágeno. Estes compostos foram eficientes na realização de crosslinking na matriz 

dentária e no colágeno dérmico de ovelha para o tratamento de queimaduras. Por 

ser um extrato natural, apresenta baixa toxicidade além de ser um agente 

cicatrizante, antiinflamatório e antioxidante, sendo um grande potencial para ser um 

agente de crosslinking escleral. 

A realização de um planejamento experimental para a otimização dos dados 

para obter o rendimento máximo é importante para uma melhor qualidade dos 

resultados e desempenho dos experimentos para o desenvolvimento de novos 

produtos. O planejamento experimental realizado neste trabalho de produção 

intelectual para a utilização do extrato da casca de barbatimão na realização do 

crosslinking escleral, foi feito utilizando o software Statistica, que aperfeiçoou os 

valores das variáveis de entrada escolhidas, concentração e tempo, que poderá ser 

utilizados em um experimento futuro para a análise da temperatura de degradação 

do colágeno no crosslinking escleral com extratos de barbatimão. Ao selecionar as 

duas variáveis, o software determinou a quantidade da realização de 10 
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experimentos com a utilização dos valores de concentração e tempo, descritos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Faixa de valores Concentração e Tempo 

 

Standart Run Concentração de Extrato Barbatimão (%) Tempo (Min) 

1 0,600000 30,0000 

4 3,000000 120,0000 

5 0,102944 75,0000 

9 (c) 1,800000 75,0000 

3 3,000000 30,0000 

8 1,800000 138,6396 

10 (c)  1,800000 75,0000 

6 3,497056 75,0000 

2 0,600000 120,0000 

7 1,800000 11,3604 

 

Para um melhor entendimento, os valores podem ser substituídos no gráfico 

do planejamento estrela (Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Pontos experimentais calculados pelo planejamento em estrela para 

concentração e tempo 
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A análise da temperatura de desnaturação poderá ser feita através da 

metodologia de superfície de resposta que fornece mapas empíricos ou gráficos de 

contorno que demonstram a forma de como as variáveis que podem ser controladas, 

influenciam a variável resposta. 

O potencial dos extratos de barbatimão na realização de crosslinking escleral 

foi estimado através da realização da simulação, feita com a comparação de 

experimentos realizados em crosslinking de córnea. Esta comparação foi realizada 

pelo fato de que, ao comparar os resultados de DSC da esclera e da córnea, um 

aumento parecido na temperatura e entalpia de desnaturação foi obtido nas duas 

amostras, como pode ser observado na Tabela 3, e pelo fato de que a córnea e a 

esclera serem constituídas na maior parte por colágeno do tipo I, diferindo apenas a 

distribuição e tamanho das fibras de colágeno. 

 

Tabela 3. Valores do DSC para as amostras de córnea e esclera tratadas com 

extrato de Barbatimão 

 

DSC 

Amostra T(°C) H (J/g) 

Esclera Controle 64,8 5,46 

Esclera tratada com Barbatimão 91,4 9,66 

Aumento da esclera 1,41 1,77 

Córnea Controle 67,7  - 

Córnea tratada com Barbatimão 97  - 

Aumento da córnea 1,43  - 

 

Ao comparar o efeito do crosslinking corneano com colagenase com a do 

extrato de barbatimão, obteve-se um aumento de 9 vezes do módulo de 

elasticidade, como pode ser observado na Tabela 4.  
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Tabela 4. Valores do módulo de elasticidade da córnea tratada com colagenase e 

extrato de barbatimão 

Amostra E (MPa) 

Córnea tratada com colagenase 0,00125 

Córnea tratada com extrato de barbatimão 0,01146 

Aumento 9,168 

 

Para estimar o valor da tração da esclera com o extrato de barbatimão, 

multiplicaram-se os valores da tensão da córnea tratada com colagenase, 

presumindo que estes valores seriam o mesmo da esclera, com o valor do aumento 

para o extrato de barbatimão e calculando também o erro, obtendo os resultados da 

Tabela 5. 

 

Tabela 5. Valores estimados para a tensão da esclera controle e com extrato de 

barbatimão 

Esclera 

Deformação Tensão Controle (MPa) Tensão Barbatimão (MPa) 

0,04 0,0764 0,6876 

0,06 0,1445 1,3005 

0,08 0,2316 2,0844 

 

A partir dos valores de tração obtidos, os valores experimentais da tração das 

amostras controle e de barbatimão foram calculados, colocando um valor qualquer 

para as constantes A e B, resultando nos valores da Tabela 6 e 7. 

 
Tabela 6. Valores iniciais da tensão para o grupo controle antes da otimização dos 

parâmetros 

 

CONTROLE 
Parâmetros 

 
Deformação 

 
Tensão  

Controle (MPa) 

Tensão  

Experimental (MPa) 

Erro² 

 
0,04 0,0764 5,107 25,3071 

A B 0,06 0,1445 5,7493 31,4137 

5 5 0,08 0,2316 6,4591 38,782 

 
Soma erro² 95,5028 
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Tabela 7. Valores iniciais da tensão para o grupo tratado com Barbatimão antes da 

otimização dos parâmetros 

 

BARBATIMÃO 

Parâmetros 
 

Deformação 
 

Tensão 

Barbatimão (MPa) 

Tensão 

Experimental (MPa) 
Erro² 

  
0,04 0,6876 5,107 19,5312 

A B 0,06 1,3005 5,7493 19,7918 

5 5 0,08 2,0844 6,4591 19,1382 
 Soma erro² 58,4612 

 

Após a obtenção dos resultados, os valores das constantes A e B foram 

ajustadas pela ferramenta solver, para a obtenção do valor do menor erro, 

resultando no valor de 0,079 e 16,87 respectivamente para o tratamento controle e 

0,7316 para A e 16,87 para B no tratamento com barbatimão, e os valores de tensão 

otimizados para os novos valores, como pode ser observado na Tabela 8 e 9. 

 

Tabela 8. Valores otimizados tensão esclera do grupo controle 

 

CONTROLE 

Parâmetros 
 

Deformação 
 

Tensão Controle 
(MPa) 

Tensão 
Experimental (MPa) 

Erro² 

 0,04 0,0764 0,078352723 3,81313E-06 

A B 0,06 0,1445 0,142424292 4,30856E-06 

0,081311 16,86965 0,08 0,2316 0,232207115 3,68588E-07 

    Soma erro² 8,49028E-06 

 

Tabela 9. Valores otimizados tensão esclera do grupo tratado com Barbatimão 

 

BARBATIMÃO 

Parâmetros 
 
 

Deformação 
 
 

Tensão 
Barbatimão 

(MPa) 

Tensão 
Experimental 

(MPa) 
Erro² 

 0,04 0,6876 0,705197028 0,000309655 

A B 0,06 1,3005 1,281849505 0,000347841 

0,731863 16,86903 0,08 2,0844 2,08989668 3,02135E-05 

    Soma erro² 0,00068771 
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Substituindo os valores dos parâmetros A e B na equação 3, os valores 

estimados da tensão-deformação apresentados na Tabela 10 foram obtidos, 

gerando o gráfico da Figura 19. 

 

Tabela 10. Valores estimados da tensão-deformação da esclera controle e tratada 

com extrato de barbatimão 

 

Deformação T_Controle (MPa) T_Barbatimão (MPa) 

0,000 0,000 0,000 

0,005 0,007 0,064 

0,01 0,015 0,134 

0,015 0,023 0,211 

0,02 0,033 0,294 

0,025 0,043 0,384 

0,03 0,054 0,482 

0,035 0,065 0,589 

0,04 0,078 0,705 

0,045 0,092 0,832 

0,05 0,108 0,969 

0,055 0,124 1,119 

0,06 0,142 1,282 

0,065 0,162 1,459 

0,07 0,184 1,652 

0,075 0,207 1,862 

0,08 0,232 2,09 
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Figura 19. Curva estimada de tensão-deformação da esclera controle e com 

barbatimão 

 

Os valores para o módulo de elasticidade, também foram calculados substituindo os 

valores na equação 4 e descritos na Tabela 11, gerando a Figura 20. 

 

Tabela 11. Valores estimados módulo de elasticidade 

 

Deformação E_controle (MPa) E_barbatimão (MPa) 

0,000 1,372 12,344 

0,005 1,492 13,431 

0,01 1,624 14,613 

0,015 1,767 15,899 

0,02 1,922 17,298 

0,025 2,091 18,821 

0,03 2,275 20,477 

0,035 2,476 22,28 

0,04 2,694 24,241 

0,045 2,931 26,375 

0,05 3,189 28,696 

0,055 3,469 31,222 

0,06 3,775 33,97 

0,065 4,107 36,96 

0,07 4,469 40,213 

0,075 4,862 43,753 

0,08 5,29 47,604 
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Figura 20. Módulo de elasticidade da esclera tratada com barbatimão e controle  
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6 CONCLUSÃO 

 

A miopia vem se tornando um problema de saúde mundial devido ao aumento 

de sua prevalência. Os tratamentos atuais para a miopia apenas corrigem os erros 

refrativos e não param a sua progressão. Por esse motivo, novas formas de 

tratamento estão sendo estudadas. Atualmente, o uso de fármacos como atropina 

vem sendo a forma de controle da progressão da miopia mais eficaz. No entanto, em 

alguns casos foram relatados efeitos adversos como cicloplegia e fotofobia, além de 

um efeito rebote ao parar com o tratamento.  

Em comparação ao tratamento com atropina, o crosslinking escleral, que 

também vem apresentando um grande potencial para o tratamento da miopia, pode 

ser mais efetivo devido ao longo período de tratamento que deve ser realizado com 

a atropina e o seu risco do efeito rebote. 

Poucos estudos foram realizados sobre o crosslinking escleral, mas 

pesquisas com diferentes agentes de crosslinking estão sendo realizadas para 

obtenção de um método de aplicação menos invasivo com uma maior efetividade do 

tratamento. A realização do planejamento experimental neste trabalho, pode ajudar 

na obtenção de um rendimento maior com a utilização do extrato de barbatimão. 

O extrato da casca de barbatimão possui um grande potencial para a 

realização do crosslinking escleral, pois, é um produto natural e possui mais de um 

composto que podem realizar o aumento das ligações entre o colágeno, como os 

polifenóis e os taninos, além de servir como um agente cicatrizante, antiinflamatório 

e antioxidante, possuindo baixo risco citotóxico. 

Estudos futuros são necessários para verificar se os valores obtidos através 

da simulação correspondem à realidade, lembrando que foram calculados através de 

suposições baseadas em dados previamente conhecidos. Analisar a eficácia de 

longa duração do crosslinking escleral realizado com o extrato de barbatimão, 

verificando a integridade das estruturas oculares e o efeito da pigmentação da casca 

do barbatimão na esclera, como no caso da genipina que possui uma pigmentação 

azulada, mas que não demonstrou ser um problema clínico, para a otimização do 

tratamento. 
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APÊNDICE A - Passo a passo planejamento experimental utilizando 

Statistica 

 

1. Iniciando o programa 

a. Clicar no ícone do programa. 

 

 

 

 

 

b. Esperar o programa iniciar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

  

Figura A. A 1 - Ícone software 

Statistica 

Figura A. A 2 - Tela carregamento programa Statistica 

Fonte: Da Autora, 2021 
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2. Utilizando o programa. 

a. Na tela inicial, selecione a aba “Statistics” e em seguida “DOE” 

(Experimental Design). 

Figura A. A 3 - Tela programa Statistica na aba Statistica 

 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

b. Selecione o tipo de planejamento.  

i. Para a realização do planejamento estrela, selecione “Central 

composite, non-factorial, surface designs” e em seguida OK. 

Figura A. A 4 - Janela seleção de planejamento 

 

 

Fonte: Da Autora, 2021 
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c. Selecione a quantidade de variáveis que serão utilizadas e clique em 

OK 

Figura A. A 5 - Janela seleção quantidade de variaveis. 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

Para inserir os valores de entrada selecione “Change fator names, values, etc”. 

Figura A. A 6 - Janela Design of a Central Composite 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

d. Insira o nome das variáveis e os seus valores mínimos, médio e 

máximo → OK. 
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Figura A. A 7 - Janela dados variáveis 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

 

e. Para a realização dos cálculos dos valores, clique em “Summary” 

 

Figura A. A 8 - Janela Design of a Central Composite 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

  



76 
 

 
 

f. Os dados aparecerão na nova janela. Se houver valores negativos, 

altere os valores de entrada. 

 

Figura A. A 9 - Janela com valores das variáveis 

 

Fonte: Da Autora, 2021 
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APÊNDICE B - Passo a passo: Utilização ferramenta Solver - Excel 

 

1. Instalando suplemento. 

a. Para instalar o Solver, no Excel selecione “Arquivo” → “Opções”. 

Figura A. B 1 - Janela aba arquivo do Excel 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

Figura A. B 2 - Janela opções do Excel 
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Fonte: Da Autora, 2021 

 

 

b. Selecione a caixa de seleção “Solver” → “OK”. 

Figura A. B 3 - Janela Suplementos. 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

c. O Excel instalará o Solver que ficará na aba “Dados”. 

Figura A. B 4 - Janela da aba "Dados" do Excel. 

 

Fonte: Da Autora, 2021 
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2. Utilizando o Solver 

a. Crie uma tabela e insira os valores dos parâmetros.  

i. Coloque um valor qualquer para os parâmetros (A e B) que 

serão analisados. 

 

Figura A. B 5 - Tabela dados amostra controle. 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

b. Insira a equação a ser utilizada em uma coluna  

 

Figura A. B 6 - Células dados da amostra controle. 

 

Fonte: Da Autora, 2021 
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c. Calcule os valores de erro² e em seguida faça a soma total dos valores 

de erro² 

Figura A. B 7 - Seleção célula “Erro²” 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

d. Na aba “Dados” selecione o “Solver” 

i. Em “Definir objetivo” selecione a célula da somatória do erro². 

ii. Em “Para:” selecione “Mín” para obter o menor erro possível. 

iii. Em “Alterando Células Variáveis” selecione as células dos 

parâmetros a serem analisados e clique em “Resolver” 

Figura A. B 8 - Janela Parânetros Solver 

 

Fonte: Da Autora, 2021 
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e. Na nova janela, se o Solver encontrar uma solução para a otimização 

dos valores, selecione “Manter Solução do Solver” e “OK”.  

Figura A. B 9 - Janela Resultados Solver 

 

Fonte: Da Autora, 2021 

 

f. Os valores dos parâmetros e dos valores calculados serão atualizados. 

Figura A. B 10 - Tabela amostra controle com dados otimizados. 

 

Fonte: Da Autora, 2021 
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ANEXO A – Compostos da casca de Barbatimão 

Tabela Anexo C. Compostos encontrados na casca de Barbatimão 

Número Composto 

1 Ácido Gálico 

2 Catequina 

3 Epicatequina 

4 Galocatequina 

5 Epigalocatequina 

6 Epigalocatequina 3-O-galato 

7 Epigalocatequina 3-O-metilgalato 

8 Epigalocatequina 3-O-(3,5-dimetil)galato 

9 4'-O-metilgalocatequina 

10 4'-O-metilepigalocatequina 

11 4'-O-metilepigalocatequina-3-O-galato 

12 Epigalocatequina 3-O-(3-metoxi-4-hidroxi)benzoato 

13 Galocatequina-(4α ⟶8)-epigalocatequina 3-O-(4-hidroxi)benzoato 

14 Epigalocatequina-(4β ⟶8)-epigalocatequina 3-O-(4-hidroxi)benzoato 

15 Galocatequina-(4β ⟶8)-epigalocatequina 3-O-galato 

16 Epigalocatequina-(4β ⟶8)-galocatequina 

17 Epigalocatequina-(4β ⟶8)-epigalocatequina 

18 Epigalocatequina-(4β ⟶6)-epigalocatequina 

19 Epigalocatequina-(4β ⟶8)-epigalocatequina3-O-galato 

20 Epigalocatequina 3-O-gallate-(4β ⟶8)-epigalocatequina 3-O-galato 

21 4'-O-metilepigalocatequina 3-O-galato-epigalocatequina 3-O-galato 

22 Epigalocatequina-epigalocatequina 3-O-galato 

23 4'-O-metilepigalocatequina-epigalocatequina 

24 4'-O-metilepigalocatequina-4'-O-metilepigalocatequina 

25 Robinetinidol 

26 Robinetinidol-(4α ⟶8)-epigalocatequina 

27 Robinetinidol-(4β ⟶8)-epigalocatequina 

28 Robinetinidol-4'-O-metilepigalocatequina 
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29 Robinetinidol-(4β ⟶8)-epigalocatequina-3-O-galato 

30 Robinetinidol-(4α ⟶8)-epigalocatequina-3-O-galato 

31 Robinetinidol-(4α ⟶6)-galocatequina 

32 Robinetinidol-(4α ⟶6)-epigalocatequina 

33 Robinetinidol-[4β ⟶6(8)]-galocatequina 

34 Robinetinidol-(4α ⟶8)-galocatequina 

35 4’-O-metilrobinetinidol-(4α ⟶8)-40-O-metilgalocatequina 

36 4’-O-metilrobinetinidol-(4α ⟶8)-40-O-metilepigalocatequina 

37 4’-O-metilgalocatequina-(4α ⟶8)-40-O-metilgalocatequina 

38 

Polímero de 2114 Da de peso molecular com 6 monômeros de flavan-3-

ols e um grupo galoil consistindo em unidades de prodelfinidina e 

prorobinetinidina com configuração 2,3-cis e 2,3-trans 

Fonte: MOREIRA; FERNANDES; PIETRO, 2018. Adaptado. 

 


