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RESUMO
O processo inflamatório é uma resposta dos tecidos a estímulos nocivos através de
alterações celulares e vasculares. Em geral são processos dolorosos e incômodos para os
pacientes e o tratamento convencional é realizado com a utilização dos Antiinflamatórios Não
Esteroidais (AINEs), apesar das reações adversas que provocam. No Brasil e em todo o
mundo plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos são utilizados pela população para
tratamento e prevenção de doenças, incluindo as inflamatórias. É o que ocorre com as espécies
brasileiras, Lychnophora pinaster Mart. e Symphytum officinale L., utilizadas para tratamento
de inflamação, dor e reumatismo, e que já tiveram a ação antiinflamatória demonstrada. Com
base no exposto, este trabalho teve por objetivo a avaliação da atividade antiinflamatória de
formulações de uso tópico, como gel, emulgel e nanoemulsão, contendo extratos de
Lychnophora pinaster ou Symphytum officinale. A avaliação da atividade das formulações foi
realizada em modelo de edema de pata induzido pela carragenina. Todas as formulações
obtidas apresentaram aspecto homogêneo e odor característicos. A medida da viscosidade para
as formulações base obtidas para o gel de hidroxietilcelulose 7 %, gel de hidroxietilcelulose
14 % e emulgel foi respectivamente de 1299782,00, 555632,00 e 373067,20 cP. Os emulgéis
obtidos (base e contendo os diferentes extratos vegetais) apresentaram pH igual a 6,5, para os
géis preparados com a utilização de hidroxietilcelulose a 7 % e 14 % (base e contendo os
extratos ou nanoemulsão) a medida deste parâmetro foi 6,0 e 6,5 respectivamente. As
formulações emulgel e géis base foram avaliadas durante 180 dias de estocagem, e durante
este período não apresentaram alterações nas características observadas. Todas estas
formulações foram de fácil aplicação. As nanoemulsões foram obtidas como suspensões
coloidais com tamanho da partícula variando entre 233,0 ± 9,39 e 245,1 ± 8,17 nm e
apresentaram distribuição de tamanho unimodal, com índice de polidispersão menor que 0,184
± 0,041. A administração tópica das formulações emulgel contendo L. pinaster nas duas
concentrações avaliadas (2,0 % e 5,0 %) e gel contendo nanoemulsão de L. pinaster a 2,0 %
apresentou maior atividade que o Cataflam Emulgel (cada 1,16 g equivale a 1,0 g de
diclofenaco potássico), as nanoemulsões contendo L. pinaster a 1,25 % e 2,0 % mostraram
atividade antiinflamatória similar ao medicamento Cataflam Emulgel, enquanto que a
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nanoemulsão contendo L. pinaster a 0,625% e o gel contendo L. pinaster nas duas
concentrações avaliadas (2,0 % e 5,0 %) não demonstraram atividade farmacológica. A
administração tópica das formulações gel e emulgel contendo S. officinale a 10,0 % e 16,0 %
mostraram atividade antiinflamatória similar ao Cataflam em emulgel, as formulações
emulgel contendo S. officinale a 2,0 % e 5,0 % não apresentaram atividade. A comparação
entre as formulações mostra que o emulgel e a nanoemulsão contendo Lychnophora pinaster
na concentração de 2,0 % e 1,25 %, respectivamente foram as formulações mais interessantes
e satisfatórias dentre as analisadas para esta espécie vegetal, visto que apresentaram atividade
antiinflamatória significativa com baixas concentrações de extrato, além da facilidade de
produção e administração. Em relação ao Symphytum officinale, as formulações emulgel e gel
contendo o extrato bruto glicólico da espécie nas concentrações 10,0 e 16,0 % também foram
consideradas satisfatórias, pois além da atividade antiinflamatória semelhante ao cataflam
em emulgel, elas também se apresentaram de fácil produção e administração.
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ABSTRACT
The inflammation process is a tissue response to noxious stimuli through cellular and
vascular changes. Usually, these processes are painful and uncomfortable for patients and the
conventional treatment is accomplished with the use of Non Steroidal Anti-inflammatory
Drugs (NSAIDs), despite the adverse reactions that they cause. In Brazil and throughout the
world medicinal plants and phytoterapic drugs are used to treat and prevent diseases,
including inflammatory ones. The Brazilian species, Lychnophora pinaster Mart. and
Symphytum officinale L. are used to treat inflammatory conditions, pain and rheumatism, and
their anti-inflammatory activity were already demonstrated. The aim of the present work was
to evaluate the anti-inflammatory activity of topical formulations such as gels, emulgel and
nanoemulsion containing Lychnophora pinaster or Symphytum officinale extracts. The
formulations activity evaluation was performed using the acute paw oedema induced by
carrageenan. All obtained formulations presented homogeneous appearance and characteristic
smell. The viscosity measurement for the obtained pharmaceutical base forms gel
hydroxyethylcellulose 7 %, gel hydroxyethylcellulose 14 % and emulgel was respectively
1299782,00, 555632,00 e 373067,20 cP. The obtained emulgel (base and containing plant
extracts) showed pH of 6.5, for the prepared gels with the use of hydroxyethylcellulose 7 %
and 14 % (base and containing extracts or nanoemulsion) the mensuration of this parameter
was 6.0 and 6.5 respectively. The base formulations gels and emulgel were evaluated during
180 storage days, and showed no changes of the evaluated characteristics. All these
formulations were easy for topical administration. The nanoemulsions were obtained as a
colloidal suspension with particle size ranging from 233.0 ± 9.39 to 245.1 ± 8.17 nm and
showed unimodal size distribution with size distribution less than 0.184 ± 0.041. The topical
administration of the formulations emulgel containing L. pinaster in both concentrations
(2.0 % and 5.0 %) showed greater activity than Cataflam , the nanoemulsion containing
L. pinaster 1.25 % and 2.0 % and gel containing nanoemulsion of L. pinaster 2.0 % showed
anti-inflammatory activity similar to Cataflam  while the nanoemulsion containing
L. pinaster 0.625 % and the gels containing L. pinaster in both concentrations (2.0 % and
5.0 %) showed no pharmacological activity. The topical formulations emulgel and gel
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containing S. officinale 10.0 % and 16.0 % showed anti-inflammatory activity similar to
Cataflam, the formulations emulgel containing S. officinale 2.0 % and 5.0 % showed no
activity.

Comparing

the

formulations,

emulgel

and

nanoemulsion

containing

Lychnophora pinaster at a concentration of 2.0 % and 1.25 % respectively were the most
interesting and satisfactory one among those analyzed for this plant species, since they
showed significant anti-inflammatory activity with lower concentrations of extract, and easy
production and administration. Regarding Symphytum officinale formulations, emulgel and gel
containing the crude glycolic extract at the concentrations 10.0 and 16.0% were considered
satisfactory, because besides the anti-inflammatory activity similar to Cataflam, they also
presented easy production and administration.
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1. INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
A inflamação é uma resposta generalizada, não específica, mas benéfica aos danos
teciduais. Compreende uma lista complexa de respostas adaptativas locais e sistêmicas. A
resposta local resulta em recrutamento de células fagocitárias e na remoção de material
endógeno e exógeno. A resposta sistêmica pode alterar o metabolismo para permitir que esses
processos ocorram de forma mais eficiente (DENKO, 1992; HENSON & MURPHY, 1989). É
indesejável que o processo inflamatório ocorra de forma descontrolada, pois características
reversíveis, como a dor, a vermelhidão, o calor e o inchaço estão unidas a uma quinta
característica, menos transitória, chamada, de perda da função dos órgãos envolvidos. Dessa
forma, o controle do processo inflamatório é requerido para proteger as funções do organismo
(DENKO, 1992; PARNHAM, 1991). No campo das pesquisas sobre a inflamação, são
utilizados vários modelos experimentais in vivo e in vitro (LEWIS, 1989). Modelos de
inflamação aguda são utilizados para avaliar substâncias que modulam o fluxo sanguíneo,
alteram a permeabilidade vascular, a migração de leucócitos, a quimiotaxia e a fagocitose, e
também para avaliar a dor local, a atividade antipirética, a ação de analgésicos locais e o
edema de pata em ratos (LEWIS, 1989).
O tratamento medicamentoso das reações inflamatórias, na maioria dos casos, tem o
objetivo de aliviar a dor e utiliza antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) (RIBEIRO et al.,
2006; SAWYNOK, 2003). Os AINEs estão entre os agentes antiinflamatórios mais utilizados
no mundo (HILÁRIO et al., 2006; RIBEIRO et al., 2006). Atualmente existem mais de 50
AINEs no mercado, mas nenhum considerado ideal para controlar ou modificar os sinais e
sintomas da inflamação. Além disso, podem apresentar efeitos indesejáveis significativos,
como eventos gastrintestinais, insuficiência renal, eritema, urticária e toxicidade hepática,
particularmente nos idosos (GADDI et al., 2004; HILÁRIO et al., 2006; RIBEIRO et al.,
2006). A busca por novos fármacos com atividade antiinflamatória que apresentem maior
eficácia terapêutica e efeitos adversos reduzidos é necessária.
2
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

INTRODUÇÃO

As plantas medicinais são amplamente utilizadas na medicina popular mundial para
tratar diferentes condições inflamatórias, em particular inflamações da pele (SOSA et al.,
2002), sendo ainda fontes de produtos naturais biologicamente ativos, muitos dos quais se
constituem em modelos para síntese de fármacos (ANDRADE et al., 2007; WALL & WANI,
1996). Assim, existe um interesse crescente em plantas como fonte de medicamentos
(RATES, 2001).
As espécies de plantas Lychnophora pinaster Mart. e Symphytum officinale L.
possuem ação antiinflamatória (GUZZO, 2007; RODE, 2002; STAIGER, 2007), o que as
torna fontes interessantes para a pesquisa e o desenvolvimento de formulações com essa
atividade farmacológica. Para ambas as espécies existem relatos de toxicidade quando
utilizadas por via oral, devido a presença de lactonas sesquiterpênicas, alcalóides
pirrolizidínicos e saponinas (CERQUEIRA et al., 1987; DUARTE et al., 1999; OLIVEIRA
et al., 1996; RODE, 2002; ROITMAN, 1981; SILVEIRA et al., 2005; SOARES et al., 1986;
STICKEL et al., 2000), esta toxicidade pode não ocorrer com a utilização da via tópica. Em
testes realizados com a administração tópica de Symphytum officinale em ratos, foi
demonstrado que a absorção de alcalóides pirrolizidínicos através da pele é 20 a 50 vezes
menor que quando estes compostos são administrados por via oral, deste modo os riscos de
toxicidade são mínimos (BRAUCHLI et al., 1982; CARVALHO, 2004; STAIGER, 2007).
As espécies de Lychnophora são conhecidas popularmente como arnica, arnica da
serra, arnica brasileira e falsa arnica, devido a sua semelhança com a Arnica montana, espécie
européia (CERQUEIRA et al., 1987; LOPES, 2001; ROBINSON, 1999). Elas são típicas do
serrado brasileiro e ocorrem principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás
(CERQUEIRA et al., 1987; CUNHA et al., 1995; LOPES, 2001; SEMIR, 1991). Na medicina
popular, as partes aéreas e raízes das espécies são utilizadas para tratamento da dor,
inflamação e reumatismos, uso que se iniciou com a chegada dos imigrantes italianos no
século XVIII (LOPES, 2001; SILVEIRA et al., 2005). A extração indiscriminada e a
destruição dos ambientes naturais têm colocado as espécies de Lychnophora em risco de
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extinção (IBAMA, 2005). As atividades antiinflamatória e antinociceptiva já foram
demonstradas na literatura para a espécie Lychnophora pinaster que, em particular, apresentou
a maior atividade antiinflamatória dentre as espécies estudadas, atividade considerada similar
ao diclofenaco potássico em emulgel (GUZZO, 2007).
A espécie Symphytum officinale, conhecida como confrei, pertence à família
Boraginacea e é utilizada na medicina popular tradicional desde a antiguidade, interna e
externamente em diferentes formas de administração, para tratamento da inflamação, como
analgésico e também por suas propriedades adstringentes (ENGLERT et al., 2005;
KOMMISSION E, 1990). A planta é nativa da Inglaterra e encontrada em quase toda Europa e
na Ásia Temperada. Sua difusão para os Estados Unidos ocorreu através de imigrantes
ingleses. Na idade média passou a ser indicada para o tratamento do reumatismo e da gota
(STAIGER, 2007). Na Alemanha produtos contendo Symphytum officinale são utilizados em
medicina desde 1920. O uso de suas preparações para o tratamento de dor muscular e doenças
das articulações está aumentando (KOLL et al., 2004). Atualmente, alguns estudos
demonstraram a eficácia de formulações tópicas contendo extrato da raiz e tintura de
Symphytum officinale para o tratamento de distúrbios como osteoartrite dolorosa do joelho,
dor nas costas e distorções do tornozelo (GRUBE et al., 2007; KOLL et al., 2004; PREDEL
et al., 2005; STAM et al., 2001).
Assim, baseado na utilização popular dessas duas espécies e nas atividades já
demonstradas para ambas, o presente estudo teve por objetivos o desenvolvimento de formas
farmacêuticas

tópicas

contendo

os

extratos

de

Lychnophora pinaster

Mart.

ou

Symphytum officinale L., e a avaliação destas formulações quanto à atividade antiinflamatória
in vivo. A partir dos resultados obtidos objetivou-se determinar a melhor forma para utilização
dos extratos brutos das espécies vegetais avaliadas, com a garantia da eficácia terapêutica.
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2.1. Inflamação
A inflamação é uma resposta generalizada, não específica, mas benéfica aos danos
teciduais, que compreende complexas alterações adaptativas locais e sistêmicas (DENKO,
1992; HENSON & MURPHY, 1989). As alterações teciduais causadas por microorganismos,
lesões ou traumas cirúrgicos promovem a liberação de mediadores químicos endógenos e
exógenos, que dão origem aos primeiros sinais cardinais da inflamação: rubor, calor, tumor
(inchaço) e dor (ver em RYAN & MAJNO, 1977; SERHAN et al., 2008).
A resposta inflamatória aguda é caracterizada por um aumento da permeabilidade
vascular e infiltração celular levando à formação de edema, como resultado do
extravasamento de fluidos e proteínas e acúmulo de leucócitos no foco inflamatório (DI
ROSA et al., 1971a, b; 1972, GARCIA LEME et al., 1973). Os mediadores envolvidos no
aumento da permeabilidade vascular são a histamina, serotonina, bradicinina e as
prostaglandinas (PGs) (MONCADA & HIGGS, 1991). Em seguida o foco inflamatório é
preenchido por infiltrados de células fagocitárias, principalmente neutrófilos, que se
locomovem através dos gradientes quimioatraentes, das vênulas pós-capilares para os tecidos,
através de diapedese. Os quimiotraentes consistem em mediadores lipídicos endógenos,
liberados por células que infiltram o local das lesões, e exógenos, liberados, por exemplo, por
microorganismos. Os eicosanóides, como a prostaglandina E2 (PGE2) e o leucotrieno B4,
alguns componentes do sistema do complemento, como o C5a, e mediadores protéicos,
incluindo quimiocinas e citocinas, são quimioatraentes endógenos (LUSTER et al., 2005). O
leucotrieno B4, citado acima, estimula a adesão, a migração, a liberação enzimática e a
produção de superóxido pelos leucócitos polimorfonucleares (SILVA et al., 2002). Os
infiltrados de neutrófilos contribuem para a resposta inflamatória produzindo radicais livres
derivados de oxigênio e também outros mediadores (FANTONE & WARD, 1982). A resposta
inflamatória aguda possui uma função protetora (ver em RYAN & MAJNO, 1977), e sua
rápida resolução pode garantir que esse processo seja auto-limitante. Ela tem vários destinos,
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dentre eles estão a progressão para fibrose tecidual crônica e o resultado ideal, que é
representado pela resolução completa (SERHAN et al., 2008).
Uma vez que os iniciadores responsáveis por desencadear o processo inflamatório são
eliminados através da fagocitose, a reação inflamatória deve ser resolvida para evitar que o
processo se torne crônico ou promova o desenvolvimento de outras doenças. A resolução da
inflamação se baseia na redução ou remoção dos leucócitos e fragmentos celulares do foco
inflamado, permitindo o retorno do tecido à homeostase. Resultados de estudos recentes
mostraram que a resolução não é apenas uma conclusão passiva (SERHAN et al., 2008) do
processo inflamatório, mas sim um processo bioquímico e metabólico ativo (BANNENBERG,
2005; SERHAN, 2004), que é rapidamente iniciado após as alterações agudas, por vias
celulares que sintetizam mediadores lipídicos locais especializados, como as lipoxinas,
resolvinas e protectinas para atuarem duplamente como inflamatórios e pró-resolutórios
(LEVI et al., 2001).
As desordens inflamatórias da pele podem estar relacionadas aos altos níveis de
citocinas inflamatórias e espécies de oxigênio reativo (TROUBA et al., 2002). A infiltração de
macrófagos também é uma característica da inflamação cutânea. Embora esta resposta seja um
evento favorável no curso de uma infecção, muitas vezes os macrófagos podem ser
mediadores da inflamação crônica. Isto é observado em várias dermatoses inflamatórias
crônicas, incluindo psoríase, dermatite atópica, e dermatite de contato. Os macrófagos são
células plásticas, encontradas na maioria dos tecidos, que podem, direta ou indiretamente,
participar de muitos processos biológicos incluindo a cicatrização de feridas, a resposta
imune, a fagocitose e a apresentação de antígenos. Na pele os macrófagos participam na
resposta imunológica a diversos estímulos, tais como a irradiação ultravioleta e o contato com
agentes sensibilizantes (McCORMICK et al., 2000).
A partir de agressões da pele podem ocorrer alterações celulares, como mudanças no
perfil de citocinas e queratinócitos. Após um aumento inicial de óxido nítrico (NO), histamina
e PGE2, que promovem o aumento da permeabilidade vascular, podem ocorrer a produção de
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citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-1 (IL-1), o fator de necrose tumoral-α (TNFα), a interleucina-6 (IL-6) e a interleucina-8 (IL-8), juntamente com a ativação dos
componentes do complemento, que, por sua vez, levam a diminuição da produção de
mediadores antiinflamatórios como o fator beta de transformação do crescimento (TGF-β), a
interleucina-10 (IL-10) e o antagonista de receptor de interleucina-1 (IL-1RA).
Neuropeptídios e seus receptores também desempenham um papel importante na mediação de
reações inflamatórias na pele (CLYDESDALE et al., 2001).
À aplicação de substâncias irritantes, como capsaicina sintética, benzeno e
carragenina, na pele ou em membranas mucosas segue-se a reação inflamatória (KIERNAN,
1977). Após a aplicação tópica destes irritantes químicos ocorre a produção e liberação de
prostaglandinas E1 e E2 (PGE1 e PGE2) (CRUNKHORN & WILLIS, 1971a, b), que
promovem a degranulação dos mastócitos cutâneos, fator importante na formação do edema,
como foi demonstrado por KIERNAN (1977), que observou aumento no número de
mastócitos em degranulação na pele edemaciada após a aplicação de benzeno e inibição do
desenvolvimento do edema após a depleção no número de mastócitos (KIERNAN, 1977).
A resposta inflamatória á injeção de carragenina na pata de ratos foi primeiramente
observada por WINTER et al., (1962) e utilizada posteriormente por esses pesquisadores
(WINTER et al., 1963; WINTER, 1965) como um modelo de inflamação na busca por
fármacos antiinflamatórios. O edema de pata induzido pela carragenina em rato é um teste
amplamente utilizado para determinar a atividade antiinflamatória, e foi completamente
caracterizado no passado (DI ROSA et al., 1971a, b; 1972, GARCIA LEME et al., 1973).
Mais recentemente, foi demonstrado que a cicloxigenase-2 (COX-2) alcança a expressão
máxima 1 h após a injeção local de carragenina (NANTEL et al., 1999). O edema de pata em
camundongos também tem sido utilizado para avaliar novos fármacos antiinflamatórios bem
como estudar os mecanismos envolvidos na inflamação. Na literatura, existem cerca de 400
trabalhos onde o edema de pata em camundongos foi utilizado (POSADAS et al., 2004). Em
1969, LEVY descreveu que a injeção de carragenina 1 % na pata de camundongos provoca
um edema semelhante ao observado em ratos, em relação ao tempo, mas menos poderoso em
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proporção. Aproximadamente 12 anos depois, SUGISHITA et al., (1981) caracterizaram a
fase aguda do edema de pata de camundongo utilizando carragenina a 3 %. Em 1987,
HENRIQUES et al., demonstraram que a injeção de carragenina na pata de camundongos
induz a formação de um edema bifásico. O edema nesse modelo atinge o maior volume 3 h
após a administração da substância (CARVALHO et al., 1999), isto foi demonstrado por
CALVO (2006), com a utilização de um pletismômetro. A mensuração do edema de pata com
a utilização de um paquímetro foi validada por GUZZO (2007), quando demonstrou que este
instrumento é tão efetivo quanto o pletismômetro para mensuração do edema de pata induzido
pela carragenina 0,1 %, sendo mais sensível na terceira hora do experimento.
A indução do edema de pata pela carragenina exibe todas as características
bioquímicas e celulares descritas, se inicia com o aumento da permeabilidade vascular
(POSADAS et al., 2004), e na seqüência ocorre a infiltração de células inflamatórias,
principalmente neutrófilos, que contribui para a resposta inflamatória, produzindo, entre
outros mediadores, radicais livres derivados de oxigênio, tais como ânion superóxido e
radicais hidroxila (FANTONE & WARD, 1982). O nível de mieloperoxidase tecidual é um
marcador bem padronizado da infiltração de neutrófilos no tecido, e foi demonstrado que se
correlaciona com a severidade do processo inflamatório.
A dor é a maior razão para a procura por cuidados médicos pelos pacientes acometidos
por doenças inflamatórias e o tratamento desse sintoma clínico atualmente ainda é inadequado
(OKUSE, 2007). A dor é um sinal clássico do processo inflamatório, sua percepção envolve a
soma do componente emocional com a sensação nociceptiva, que se dá através da
sensibilização dos nociceptores causando hiperalgesia ou alodínia (VERRI et al., 2006). A
hiperalgesia e a alodínia inflamatórias resultam da atuação de mediadores. O primeiro
mediador para o qual esta função foi descrita foi a bradicinina, e desde então vários outros
foram identificados, como as PGE1 e PGE2, serotonina, histamina, IL1, IL8, TNF-α, entre
outros (LAPA et al., 2005). A falta de analgésicos efetivos é parcialmente devida ao fato dos
mecanismos de sinalização da dor ainda não serem totalmente compreendidos (OKUSE,
2007).
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Os AINEs são os fármacos mais comumente utilizados para reduzir a dor e a
inflamação. Com 97 milhões de prescrições por ano somente na Alemanha, analgésicos e
antiinflamatórios são os medicamentos mais importantes em termos de freqüência de uso.
Todos os dias são ingeridos por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que
40 % desses consumidores possuem mais de 60 anos. Apenas 4,5 % das prescrições são dos
analgésicos de ação central, chamados opióides (STEINMEYER et al., 2000). Estudos
populacionais mostraram que 10 a 20 % de todas as pessoas com 65 anos ou mais, recebem ou
receberam recentemente uma prescrição de AINEs. Durante os próximos 20 anos a previsão é
que o número de pessoas com mais de 65 anos aumente de 380 para 600 milhões
(STEINMEYER et al., 2000), agravando este quadro. No Brasil, os AINEs estão presentes em
muitos medicamentos disponíveis na indústria farmacêutica. Estudos sobre a utilização de
medicamentos indicaram que, no ano de 2000, o diclofenaco de potássio ocupou o primeiro
lugar nas vendas de medicamentos do país (RIBEIRO et al., 2006). Eles são freqüentemente
prescritos para aliviar queixas musculoesqueléticas e reumáticas, e utilizados sem prescrição
para dores menores. Além disso, podem apresentar efeitos indesejáveis significativos,
particularmente nos idosos (ver em GUPTA & DUBOIS, 2001; SAWYNOK, 2003).
A história de substâncias analgésicas e antiinflamatórias começou com a utilização da
decocção de plantas contendo salicilato pelos antigos médicos gregos e romanos. Ao longo
dos últimos 140 anos os AINEs foram introduzidos para essa terapia. Eles são um grupo
heterogêneo de substâncias sem propriedades químicas uniformes (embora a maioria sejam
ácidos orgânicos), mas, no entanto, possuem os mesmos efeitos terapêuticos e efeitos adversos
(ver em STEINMEYER et al., 2000). Em geral, suas ações estão relacionadas com a inibição
da enzima ciclooxigenase (COX), que leva a inibição de prostaglandinas e tromboxanos. Duas
isoformas de COX (COX-1 e COX-2) estão caracterizadas em mamíferos, a ação
antiinflamatória dos AINEs está relacionada principalmente a inibição da COX-2 (SIMMONS
et al., 2004), cuja expressão é induzida na maioria dos tecidos, principalmente durante uma
resposta inflamatória. Os efeitos indesejáveis, particularmente os que afetam o TGI, decorrem
em grande parte da inibição da COX-1, expressa constitutivamente em quase todos os tecidos
(VANE et al., 1998).
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É indesejável que o processo inflamatório ocorra de forma descontrolada, pois
características reversíveis, como a dor, a vermelhidão, o calor e o inchaço estão unidas a uma
quinta característica, menos transitória, chamada, de perda da função dos órgãos envolvidos.
Dessa forma, o controle do processo inflamatório é requerido para proteger as funções do
organismo (DENKO, 1992; PARNHAM, 1991). A busca de novos compostos
antiinflamatórios (VERPOORTE, 1998) tem sido prioridade das indústrias farmacêuticas e os
fatores determinantes para este interesse são, os efeito colaterais apresentados pelos AINEs,
que abrem espaço para novos compostos mais seguros (MILLER et al., 1978; AHMADIANI
et al., 1998; VERPOORTE,1998) e a estimativa de que existe um investimento de bilhões de
dólares no mercado internacional destes medicamentos (FLOWER et al., 1985). As plantas
podem ser fontes para o estudo e a descoberta de compostos biologicamente ativos, essenciais
não apenas para novas terapias, mas também como matéria-prima para drogas semi-sintéticas
e como compostos iniciadores para o desenvolvimento de medicamentos sintéticos.

2.2. Espécies Vegetais
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que mais da metade dos
habitantes da terra especialmente nos países pobres e em desenvolvimento utilizam ervas
medicinais na busca de alívio de sintomatologia dolorosa ou desagradável, e que desse total
pelo menos 30 % o fazem por indicação médica (WHO, 2001). A utilização de plantas
medicinais no Brasil vem se consolidando nos últimos tempos em especial com a
promulgação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2004). No
mercado brasileiro de medicamentos e cosméticos, 25 % dos produtos fabricados contêm
princípios ativos naturais.
As plantas medicinais são muito utilizadas na medicina popular de diversos países para
tratar diferentes condições inflamatórias, em particular inflamações cutâneas. (SOSA et al.,
2002). Em revisão de 2005 foram relatadas 75 espécies de plantas medicinais com atividade
antiinflamatória estudadas no Brasil (ver em FALCÃO et al., 2005). Elas estão distribuídas
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em 36 famílias, dentre as quais podem ser citadas Asteraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae e
Apocynaceae com 10, 10, 5 e 4 espécies, respectivamente, estudadas (ver em FALCÃO et al.,
2005).
Produtos naturais têm sido reconhecidos como importante fonte de medicamentos
terapeuticamente eficazes. Dos 520 novos medicamentos aprovados entre 1983 e 1994, 39 %
eram produtos naturais ou seus derivados e, 60 a 80 % das drogas com atividade
antibacteriana e anticancerígena também foram derivadas de produtos naturais (ver em
CRAGG et al., 1997). As plantas oferecem uma vasta fonte de compostos que podem
apresentar diferentes efeitos em humanos, por isso muitas abordagens vêm sendo utilizadas
para analisar o potencial antiinflamatório de extratos e de substâncias extraídas de plantas e
seus derivados, levando ao desenvolvimento de novos compostos. (MASCOLO et al., 1987;
ALCARAZ & JIMÉNEZ, 1988; ver em FALCÃO et al., 2005).

2.2.1. Lychnophora pinaster Mart.
O gênero Lychnophora, pertencente à família Asteraceae, compreende 34 espécies que
são restritas ao cerrado brasileiro e conhecidas popularmente como Arnica, Arnica da Serra,
Arnica Brasileira ou Falsa Arnica (CERQUEIRA et al., 1987; LOPES, 2001; ROBINSON,
1999). As espécies do gênero ocorrem em solos rasos, entre fendas de rochas, onde a retenção
de água por um período mais longo é difícil, são solos superficiais retidos em arenito,
quartzito ou depósitos ferrosos, ou areia branca profunda. Esse tipo de vegetação está
distribuída principalmente nas regiões da Serra do Espinhaço (MG), Chapada Diamantina
(BA) e nas serras centrais do Estado de Goiás (CERQUEIRA et al., 1987; CUNHA et al.,
1995; LOPES, 2001; SEMIR, 1991).
Investigações fitoquímicas das espécies de Lychnophora revelaram a ocorrência de
flavonóides e lactonas sesquiterpênicas, sendo que para alguns constituintes deste último
grupo foi demonstrada a ocorrência de atividade tripanossomicida (BORELLA et al., 1998;
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CHIARI et al., 1991, 1996; GRAEL et al., 2000; JORDÃO et al., 1997). Os principais
constituintes químicos das espécies de Lychnophora são a friedelina, misturas de flavonóides,
quercetina, ácido licnofólico (derivado do cariofileno), 15-desoxigoiazenolídeo (lactona
sesquiterpênica) e glicosídeos (BORELLA et al., 1998; BORSATO et al., 2000; OLIVEIRA
et al., 1996; SAKAMOTO et al., 2003; SILVEIRA et al., 2005).
Na medicina popular tradicional brasileira estas plantas são utilizadas para tratamento
de inflamações, reumatismos e dor e ainda, como cicatrizante, sob a forma de extrato
alcoólico (LOPES, 2001; SILVEIRA et al., 2005).
Dentre as espécies de Lychnophora, a Lychnophora ericoides Mart. é a mais utilizada.
A medicina tradicional brasileira utiliza preparações alcoólicas e hidroalcoólicas das folhas e
raízes de Lychnophora ericoides para tratar feridas, inflamação e dor (CERQUEIRA et al.,
1987; LOPES, 2001). Investigações fitoquimicas do extrato apolar de Lychnophora ericoides
demostraram que estes continham lactonas sesquiterpênicas, lignanas e flavonóides
(BORELLA et al., 1998; BORSATO et al., 2000; SAKAMOTO et al., 2003). As lactonas
sesquiterpênicas são conhecidas por possuírem atividade antiinflamatória in vitro, ação
mediada pela inibição do fator de transcrição NF-kB (LYSS et al., 1998), mas in vivo ainda
não existem evidências desta atividade. Elas também são descritas como potentes alergenos
(PICMAN, 1986). Em 2000, BORSATO et al., demonstraram a atividade da fração
diclorometânica do extrato da raiz de Lychnophora ericoides no teste de contorções induzidas
por ácido acético em ratos. Desta mesma fração foram isolados 10 lignanas que foram
submetidas ao teste com o mesmo modelo de dor, o resultado mostrou que a lignana cubedina
foi uma das mais ativas. Esta mesma lignana não apresentou atividade antiinflamatória e
antipirética quando avaliada em ratos (BORSATO et al., 2000). O estudo da atividade
analgésica do extrato polar das raízes de Lychnophora ericoides e de seus constituintes
majoritários, os ácidos di-cafeoilquínicos, indicaram que os ácidos 3,5- e 4,5-di-O-[E]cafeoilquínico contribuem para a atividade analgésica, dando suporte para validar o uso desta
planta na medicina tradicional popular (SANTOS et al., 2005).
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OLIVEIRA et al., (1996) constataram 100 % de atividade tripanossomicida em seis
espécies da família Asteraceae, dentre elas a Lychnophora passerina (Mart.exDC.) Gardn,
Lychnophora pinaster Mart. e Lychnophora trichocarpa (Spreng.) Spreng., das quais foram
isoladas substâncias ativas. Foi constatado por SAÚDE (1994) que uma substância ativa
obtida do extrato alcoólico da Lychnophora trichocarpa (Spreng.) Spreng. apresentou
atividade contra várias formas de neoplasias. Foi demonstrado por GUZZO (2007) que a
espécie Lychnophora pinaster possui atividade antiinflamatória e antinociceptiva similar a do
diclofenaco. Esta espécie apresentou a melhor atividade antiinflamatória dentre as espécies de
Lychnophora estudadas.
A espécie Lychnophora pinaster Mart. (Figura 1) é considerada endêmica do Brasil,
com distribuição restrita aos campos rupestres de Minas Gerais. Ocorre em ambientes
extremamente xéricos (secos), sendo observada crescendo em campos de canga (locais com
alta incidência solar, pouca matéria orgânica disponível e solo com altas concentrações de
metais pesados - Serras da Rola Moça, Serra da Moeda e Serra do Curral) e crescendo entre
blocos de rochas ou altos de pequenos morros expostos a intensa insolação e em carrascais nos
serrotes (vegetação típica do nordeste em pequenas serras) como vistos nas Serras do Cipó, do
Caraça e de Lavras. Foram observados arbustos de Lychnophora pinaster crescendo nos
campos rupestres da Serra da Bocaina (Lavras-MG) sobre pequenas depressões rochosas,
onde há acúmulo de matéria orgânica (SEMIR, 1991).

Figura 1: Foto da espécie Lychnophora pinaster Mart.
14
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

REVISÃO DA LITERATURA

Alguns estudos fitoquímicos dos extratos hexânico e etanólico das partes aéreas da
Lychnophora pinaster levaram a identificação do ácido licnofórico, quercetina, 15deoxigoiasensolídeo, lupeol, uma mistura de α e β amirina, friedelina, mistura de ésteres de
ácidos graxos e, ainda, hidrocarbonetos saturados (OLIVEIRA et al., 1996; SILVEIRA et al.,
2005). Do extrato bruto aquoso foi obtido a caracterização de compostos fenólicos como ácido
caféico, quercetina e ácido isoclorogênico (SILVEIRA et al., 2005).

2.2.2. Symphytum officinale L.
A espécie Symphytum officinale L. (Figura 2), conhecida desde 20 séculos antes de
Cristo e pertencente a família Boraginaceae, é originária da Europa, mais especificamente de
Portugal e da Inglaterra, e da Ásia Temperada, e naturalizada nos Estados Unidos e América
do Sul (STAIGER, 2007).

Figura 2: Fotos da espécie Symphytum officinale L.
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No Brasil a espécie é conhecida popularmente por confrei, consolda-maior, consólidamaior, orelha-de-asno, erva-do-cardeal, língua-de-vaca e orelha-de-burro (FONT QUER,
1980; TOLEDO et al., 2003). Ela ocorre ao longo das estradas, campos e jardins e tem
preferência por solos profundos e ricos, não estando normalmente presente em áreas secas
(NEWALL et al., 1996; RODE, 2002), sendo comumente plantada em diversas regiões do
país (CARVALHO, 2004). As partes utilizadas são as folhas e raízes (ENGLERT et al., 2005;
KOMMISSION E, 1990).
O Symphytum officinale é uma planta herbácea e perene que se concentra em uma
pequena touceira, podendo atingir até 90 cm de altura. Ela possui rizoma carnoso e sem caule
aparente, suas folhas são lanceoladas ou ovais e saem praticamente ao nível do solo. As flores
são reunidas em escapo floral, em ramalhetes mais ou menos folhosos e torcidos, com
coloração amarelada, esbranquiçada ou violácea (BRASIL, 2006). A melhor época para o
plantio da espécie é entre os meses de agosto e novembro, embora em condições satisfatórias
de calor e umidade, o plantio pode ser realizado durante todo o ano (SARTÓRIO et al., 2000).
A observação da época de realização da colheita é muito importante, pois existem épocas nas
quais as plantas são mais ricas em princípios ativos, para o Symphytum officinale a época
correta é durante a primavera ou no outono (SILVA et al., 2003).
Os principais constituintes da espécie são alcalóides pirrolizidínicos, carboidratos e
mucilagens (alantoína), saponinas esteroidais e triterpenos, ácidos como o caféico, o
clorogênico e o rosmarínico, carotenóides, proteínas e vitamina B12 (NEWALL et al., 1996;
RODE, 2002). Dentre todas as espécies do reino vegetal, o Symphytum officinale é uma das
que contém maior teor protéico, sendo conhecida como a produtora de proteínas mais rápida
do mundo (CARVALHO, 2004). O seu mecanismo de ação molecular ainda não foi
completamente elucidado (ANDRES et al., 1989; GRACZA et al., 1985; STAIGER, 2007), na
medicina popular ele é utilizado como antiinflamatório, cicatrizante, anti-hemorrágico,
emoliente, relaxante, expectorante, adstringente e antipsoríase (ENGLERT et al., 2005;
KOMMISSION E, 1990). O Symphytum officinale vem sendo utilizado por diferentes
populações desde 2000 AC, com o intuito de consolidar ossos fraturados e cicatrizar feridas
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(TOLEDO et al., 2003). O seu uso foi ampliado para o tratamento de úlceras estomacais e
outras doenças do trato digestivo através do consumo de chás e cápsulas preparadas a partir da
planta (STICKEL et al., 2000; TYLER, 1992), mas a presença dos alcalóides pirrolizidínicos
(hepatotóxicos) encontrados na composição química da espécie levou a preocupações com o
consumo crônico dos mesmos (OBERLIES et al., 2004).
ROITMAN (1981) demonstrou que em uma xícara de chá das raízes de
Symphytum officinale podiam ser mensuradas cerca de 26 mg de alcalóides pirrolizidínicos.
Segundo OBERLIES et al., (2004) de chás preparados com as folhas de Symphytum officinale
foram extraídos os alcalóides, sinfitina e equimidina. A raiz da espécie é conhecida por
produzir alcalóides pirrolizidínicos em concentrações mais elevadas que as folhas (BETZ
et al., 1994; COUET et al., 1996).
Nas análises fotoquímicas e farmacopéicas do Symphytum officinale, está descrito que
o extrato etanólico das folhas apresenta pH igual a 6,5, cor verde acastanhada, sabor
mucilaginoso e teor de extrato seco de 15,43 ± 0,43%, e apresenta pesquisa de alcalóides,
glicosídios flavônicos e esteróides e/ou triterpenóides positiva. O extrato aquoso apresenta pH
igual a 7,0, cor castanha, sabor mucilaginoso, teor de extrato seco de 23,33 ± 0,33%, e
resultado positivo à pesquisa de glicosídios saponínicos, ácidos fixos e taninos condensados.
A concentração de alantoína, respectivamente, nos extratos etanólico e aquoso é de 1,05 % e
1,09 % (TOLEDO et al., 2003). Compostos fenólicos, amido e lignana foram encontrados no
rizoma da planta (TOLEDO et al., 2006).
A

maioria

dos

efeitos

terapêuticos

observados

com

a

utilização

do

Symphytum officinale é devida à presença da alantoína e do ácido rosmarínico (ANDRES,
1989; FALCÃO et al., 2005; KOLL, 2004). Para o uso externo como cicatrizante em
formulações tópicas, a concentração de Symphytum officinale deve ser entre 0,5 a 5,0 %
(CARVALHO, 2004; CUNHA et al., 2003; MARTINDALE, 2002; SAITO & OLIVEIRA,
1986;). A utilização da espécie em preparações homeopáticas é aprovada pela Farmacopéia
Britânica (BRITISH PHARMACOPOEIA, 2007). De acordo com estudos sobre utilização de
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plantas medicinais pela população no Brasil, o Symphytum officinale foi citado como uma das
plantas utilizadas para o tratamento externo de problemas de pele e de cicatrização de feridas
(CHAMPS et al., 2003; LUZ, 2001; PARENTE & ROSA, 2001; RITTER et al., 2002;
SOUZA & FELFILI, 2006) e para ingestão oral em caso de dores no estômago (PARENTE &
ROSA, 2001). A espécie também é utilizada para regular a pressão, no tratamento da asma,
diabete, hepatite, gastrite, reumatismo (RITTER et al., 2002), para o tratamento de câncer
(LUZ, 2001; BORBA & MACEDO, 2006), como remédio para doenças do aparelho
respiratório e hemorróida (PASSA et al., 2005).
No Brasil o Symphytum officinale foi recomendado pela Resolução RE n° 89 de 16 de
março de 2004 da ANVISA como medicamento fitoterápico no anexo I – Lista de Registro
Simplificado de Fitoterápicos – como indicado na tabela 1.

Tabela 1: Lista de Registro Simplificado de Fitoterápicos.
Nomenclatura Botânica

Symphytum officinale L.

Nome Popular

Confrei

Parte Usada

Partes aéreas e raízes

Padronização/Marcador

Alantoína

Formas de Uso

Extrato

Indicações/Ações Terapêuticas

Cicatrizante

Dose Diária

Preparação com 5% a 20% da droga seca

Via de Administração

Tópico

Restrição de Uso

Venda sem prescrição médica. Utilizar por no
máximo 4-6 semanas/ano

Fonte: ANVISA – Resolução RE n° 89 16 de março de 2004.
Vários estudos foram conduzidos para avaliar a toxicidade do Symphytum officinale e
de seus alcalóides pirrolizidínicos (RODE, 2002). Em estudo utilizando vias de administração
oral e parenteral em ratos foi observado a ocorrência de tumores no fígado e lesões hepáticas
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(PRAKASH, 1999). Um breve estudo sobre a toxicidade do Symphytum officinale em
humanos demonstrou que marcadores para o desenvolvimento de doença hepática foram
normais após o uso prolongado das folhas da espécie (ANDERSON & McLEAN, 1989). A
hepatotoxicidade decorrente da ingestão de alcalóides pirrolizidínicos encontrados no
Symphytum officinale é estabelecida (STICKEL & SEITZ, 2000). Baseado em testes
utilizando ratos, foi demonstrado que a absorção de alcalóides pirrolizidínicos através da pele
é 20 a 50 vezes mais baixa que quando estes compostos são administrados por via oral, deste
modo os riscos de toxicidade através da administração tópica de Symphytum officinale são
mínimos (BRAUCHLI et al., 1982; CARVALHO, 2004; STAIGER, 2007).
Em trabalho desenvolvido por ARAUJO (2008) foi demonstrado que a emulsão fluida
O/A foi mais efetiva como veículo de extratos de Symphytum officinale para a indução da
atividade cicatrizante. O extrato de Symphytum officinale preparado, o mesmo utilizado neste
trabalho, foi mais efetivo que o extrato comercial em relação ao controle do processo
inflamatório e à deposição de fibras colágenas. Neste estudo a alantoína não mostrou atividade
cicatrizante significativa, apesar de ser amplamente descrito na literatura sua atividade como
indutora do processo cicatricial. Assim, foi concluído que as propriedades cicatrizantes do
Symphytum officinale podem ser atribuídas ao efeito aditivo dos fitoconstituintes presentes no
mesmo, que aceleram o processo de cicatrização das feridas.
A distribuição de produtos contendo Symphytum officinale em países como o Canadá e
a Alemanha é restrita, sendo permitida apenas a aplicação externa dos mesmos. Nos Estados
Unidos o FDA (Food and Drug Administration) solicitou que os produtos contendo
Symphytum officinale fossem removidos do mercado. No Reino Unido, a Agência de Controle
Médico incluiu o Symphytum officinale na lista de ervas consideradas de restrição a prescrição
médica (RODE, 2002). Isto é devido aos riscos associados ao consumo oral dos alcalóides
pirrolizidínicos encontrados no Symphytum officinale (STICKEL & SEITZ, 2000).
Atualmente, estudos clínicos realizados principalmente na Alemanha demonstraram a eficácia
de formulações tópicas contendo extrato da raiz e tintura de Symphytum officinale para o
tratamento de distúrbios como osteoartrite dolorosa do joelho, dor nas costas e distorções do
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tornozelo (GRUBE et al., 2007; KOLL et al., 2004; PREDEL et al., 2005; STAM et al., 2001).
No presente trabalho foram avaliadas formulações diferentes e concentrações deferentes de
extrato de Symphytum officinale, os resultados obtidos fornecem suporte não só para a
utilização popular, como também para as utilizações clínicas da espécie.

2.3. Administração tópica de fármacos
A via de administração tópica visando uma permeação transdérmica do fármaco possui
muitas vantagens. Por essa via pode-se reduzir o metabolismo hepático, a administração é
mais fácil e conveniente para o paciente, além de oferecer uma liberação mais controlada do
fármaco a partir da forma farmacêutica e da possibilidade de retirar imediatamente o
medicamento em caso de efeitos adversos. Apesar deste grande potencial existe a dificuldade
imposta pela a pele humana que funciona como uma barreira física e química extremamente
eficaz, sendo considerado o epitélio mais impermeável a substâncias exógenas
(KREILGAARD, 2002).
A pele humana é um órgão complexo formado por múltiplas camadas celulares, sendo
composta por três camadas principais: a epiderme, a derme (camada cutânea) e a hipoderme
(camada subcutânea) (BELLIA et al., 2008; HENDRIKS et al., 2003). A epiderme é uma
camada quase impermeável, muito importante no controle da absorção percutânea de
fármacos e outros produtos químicos, seu estrato córneo funciona como uma barreira física,
química e microbiológica. A derme é a parte ativa da pele, ela consiste em uma matriz de
tecido conjuntivo, onde se localizam receptores nervosos, vasos sanguíneos e linfáticos e os
apêndices da pele (glândulas sudoríparas e folículos pilosos). Abaixo da derme encontra-se
uma camada de gordura (AULTON, 2005; HADGRAFT, 2001). Como principal interface
entre o corpo e o ambiente externo, a pele fornece a primeira linha de defesa contra agentes
nocivos externos. Além de suas propriedades como barreira física, a pele colabora na
termoregulação do corpo, protege contra a perda de água e desempenha funções
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somatosensoriais devido às inúmeras terminações nervosas que possui (ALBERS & DAVIS,
2007; FUHLBRIGGE & KUPPER, 2004).
A pele é um órgão muito heterogêneo e possui uma variedade de tipos celulares, mas a
camada que possui uma função primordial no controle da penetração de drogas na pele é o
estrato córneo. Embora sua espessura seja de apenas 15 a 20 µm, ele fornece uma barreira
muito eficaz à penetração de fármacos (HADGRAFT, 2001). Poucos fármacos são capazes de
atravessar passivamente o estrato córneo da pele, devido a sua propriedade de barreira e, em
função do seu conteúdo lipídico (ASBILL & MICHNIAK, 2000). A permeação de fármacos
através da pele pode se fazer por várias vias: transcelular, intercelular, e através dos apêndices
cutâneos. Os apêndices cutâneos ocupam uma área de superfície muito pequena, por isso em
condições normais este meio de permeação é o menos significativo (HADGRAFT, 2001).
A disponibilidade tópica do fármaco depende da difusão do mesmo a partir da
formulação e da penetração do ativo através das camadas da pele íntegra, principalmente do
extrato córneo, sendo que esta penetração pode ser melhorada através da seleção adequada do
veículo (ROPKE et al., 2002).
A natureza dos veículos utilizados em formulações tópicas, as propriedades físicoquímicas das substâncias ativas e o estado fisiológico da pele influenciam na promoção da
absorção para e através desse órgão. Veículos convencionais como pomadas, cremes ou géis
provavelmente exercem seu efeito liberando as substâncias ativas na superfície e, essas
moléculas então, se difundem através das camadas internas da pele. Essa difusão depende das
propriedades físico-químicas intrínsecas das substâncias ativas, como tamanho, solubilidade e
coeficiente de partição (ver em FOLDVARI, 2000; ver em HADGRAFT, 2004).
A permeação dos fármacos pela via transdérmica é influenciada por três fatores
principais: a mobilidade do fármaco no veículo, a liberação do fármaco do veículo, e
permeação do fármaco através da pele (PELTOLA et al., 2003). Atualmente, a abordagem
utilizada no aumento da permeação através do estrato córneo é a utilização de promotores
químicos (ASBILL & MICHNIAK, 2000), tais como azones, terpenos, ácidos graxos, alcoóis
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e solventes como o dimetilsulfóxido (DMSO) ) e o etanol, que perturbam a organização
lipídica do estrato córneo, tornando-o mais permeável (BARRY, 2001; MOSER et al., 2001).
Estes promotores da permeação dérmica devem ter características ideais como:
farmacologicamente inertes, não tóxicos, ação imediata, ação reversível, propriedades
químicas e físicas compatíveis e aceitabilidade cosmética (ver em HADGRAFT, 1999).
É amplamente reconhecido que a inflamação cutânea é produzida e mantida pela
interação de várias populações de células inflamatórias que migram para o sítio de inflamação
em resposta à liberação de mediadores pró-inflamatórios solúveis como citocinas,
prostaglandinas e leucotrienos (BRIGANTI & PICARDO, 2003). O foco das terapias atuais é
no tratamento dos sintomas das doenças de pele com a utilização de formulações que
combinam hidratantes, anti-histamínicos, antibióticos, e corticosteróides, com o objetivo de
reparar a função de barreira, e reduzir o prurido, infecções secundárias e inflamação
(OIKARINEN et al., 1998).

2.4. Formulações
A disponibilização de medicamentos para a pele é uma terapia eficaz e orientada para
os distúrbios dermatológicos locais. Esta via de disponibilização de fármacos ganhou
popularidade porque evita os efeitos de primeira passagem, irritação gastrointestinal, e da
degradação metabólica associada com a administração oral (KIKWAI et al., 2005). O
processo de disponibilização do fármaco é influenciado pelas propriedades físicas e químicas
de cada droga (KOGAN & GARTI, 2006). A administração tópica visa, sobretudo, alcançar
uma ação local, embora essa via também possa ser utilizada para a liberação sistêmica de
fármacos (AULTON, 2005). A absorção de fármacos a partir de formulações tópicas envolve
a liberação da droga a partir da formulação e permeação cutânea para atingir o tecido alvo. A
liberação do fármaco a partir de preparações tópicas depende das propriedades físico-químicas
do veículo e da droga utilizada. A fim de melhorar a liberação da droga e a permeação
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cutânea, métodos como a seleção de um veículo adequado, a utilização de um promotor
químico, e iontoforese têm sido estudados (KIKWAI et al., 2005).
Os veículos convencionais de aplicação tópica como pomadas, cremes ou géis
exercem o seu efeito liberando as substâncias ativas na superfície da pele e essas moléculas
então se difundem através das camadas internas desse órgão. Essa difusão também depende
das propriedades físico-químicas das substâncias ativas (ver em FOLDVARI, 2000; ver em
HADGRAFT, 2004). Alguns dos principais desafios do processo de disponibilização de
fármacos são: baixa solubilidade, baixa estabilidade e biodisponibilidade e os efeitos
colaterais de muitas substâncias medicamentosas (ver em MULLER & KECK, 2004).
Os géis podem ser definidos como sistemas semi-sólidos constituídos por dispersões
de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um
líquido. Os polímeros típicos empregados são as gomas naturais (adragante, carragenina,
pectina, ágar e ácido algínico), materiais semi-sintéticos (metilcelulose, hidroximetilcelulose,
hidroxipropilmetilcelulose e carboximetilcelulose) e polímeros sintéticos (carbômeros)
(REALDON et al., 1998). O tipo de polímero empregado na formulação do gel pode
influenciar o comportamento reológico desta formulação e, portanto, pode influenciar a
estabilidade física do produto, assim como no seu comportamento sobre a pele e liberação do
fármaco pelo veículo (CORRÊA et al., 2005).
Formulações de gel tópico fornecem um sistema de disponibilização adequada de
fármacos porque são menos gordurosos e podem ser facilmente removidos da pele. Existem
muitas formulações em gel para a disponibilização tópica e sistêmica de fármacos no mercado
e muitas outras estão na fase de ensaios clínicos (GORDON et al., 2003; KIKWAI et al.,
2005).
Uma emulsão é um sistema que consiste em duas fases líquidas imiscíveis, uma das
quais encontra-se dispersa no seio da outra na forma de finas gotículas. Um agente
emulsionante é necessário para estabilizar a emulsão. A maioria das emulsões possui gotículas
com diâmetros de 0,1 a 100 µm (AULTON, 2005). Elas são sistemas termodinâmicos
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instáveis, sendo a escolha adequada do emulsionante fundamental para a obtenção de uma
estabilidade adequada (OLIVEIRA et al., 1987). A estabilidade das formulações pode ser
afetada por fatores ambientais tais como temperatura, pH, luz e ar, o que pode provocar graves
danos sobre os componentes da formulação (BABY et al., 2007). Emulsões farmacêuticas
usualmente consistem de dispersões de água e óleo. Um grande número de bases usadas nas
preparações tópicas são emulsões. As preparações O/A não possuem aspecto gorduroso e por
isso são agradáveis ao uso e facilmente removidas da superfície da pele. Estas formulações
podem ser dispersas sobre a pele por meio de recipientes plásticos adequados. Isso é vantajoso
em especial em situações de dor ou lesão cutânea. Os cremes são emulsões de uso externo
com elevada viscosidade aparente e consistência semi-sólida (AULTON, 2005).
Para avaliar a estabilidade das emulsões podem ser utilizados métodos como, o exame
macroscópico da formulação, a análise do tamanho das gotículas, e viscosidade, todos em
função de um determinado período de tempo. Testes de estabilidade acelerada podem ser
utilizados, como o armazenamento em temperaturas adversas, centrifugação e avaliação
reológica. (AULTON, 2005).
Segundo estimativas, mais de 40 % das novas substâncias químicas descobertas pela
indústria farmacêutica atualmente possuem baixa solubilidade ou são compostos lipofílicos
(KOGAN & GARTI, 2006). Formas de solucionar esses problemas são a associação do
fármaco ou ativo em um sistema carreador como as microcápsulas, micro e nanoesferas e
nanodispersões ou utilização de veículos lipídicos os como lipossomas, emulsões, emulsões
duplas, micro e nanoemulsões, ou mesmo soluções micelares e cristais líquidos liotrópicos. A
incorporação do ativo em um sistema carreador também pode ser vislumbrada para protegê-la
contra a degradação e, principalmente para o controle da liberação e da sua distribuição no
organismo (KOGAN & GARTI, 2006).
Os nanocarreadores de fármacos possuem um grande potencial na liberação do
fármaco em sítios de ação específicos, que permitem a otimização da velocidade de liberação
e do regime de dosagem das substâncias, com conseqüente aumento do índice terapêutico e
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com a diminuição dos efeitos colaterais (BARRATT, 2000; HANS & LOWMAN, 2002). Os
sistemas nanoestruturados apresentam dimensões situadas entre 10 e 1000 nm e diferem entre
si de acordo com a composição e organização estrutural (ver em COUVREUR et al., 2002;
SCHAFFAZICK et al., 2003). Para que uma formulação nanoestruturada possa alcançar o
mercado farmacêutico ela deve ser de fácil produção (facilidade na transposição para a escala
industrial), possuir compatibilidade com outras drogas, e estabilidade física, manter a
estabilidade química do ativo, além de que os excipientes utilizados devem ser bem tolerados
e aceitos pelas autoridades regulatórias (MULLER & KECK, 2004).
As nanoemulsões são emulsões submicrométricas, em geral menores que 1 µm, na
qual uma dispersão líquido-líquido é estabilizada por tensioativos (LANGEVIN, 1992;
MAGENHEIM & BENITA, 1991). Elas são sistemas homogêneos e transparentes
termodinamicamente estáveis (AULTON, 2005). Elas são principalmente empregadas para
encapsulação de fármacos hidrofóbicos, preferencialmente lipofílicos, embora sejam também
empregadas para veiculação de moléculas hidrofílicas, tais como oligonucleotídeos
(TEIXEIRA et al., 1999), que ficam adsorvidos por fortes interações com a superfície.
As nanoemulsões podem ser formadas por muitos óleos, surfactantes, co-surfactantes e
componentes aquosos. As principais vantagens destas formulações como veículos para a
disponibilização de fármacos são: a alta capacidade de solubilização de drogas hidrofóbicas, a
estabilidade termodinâmica, a facilidade de formação, e o custo de preparação relativamente
baixo. Estudos mostraram que as nanoemulsões aplicadas pela via tópica podem aumentar
significativamente a absorção cutânea de drogas (TADROS et al., 2004). Os veículos
freqüentemente atuam como promotores de penetração, dependendo dos constituintes da fase
oleosa e do tensioativo, os quais também podem estar envolvidos no risco de irritação local
(KOGAN & GARTI, 2006).
Devido ao pequeno tamanho das nanogotículas oleosas elas são capazes de penetrar
mais facilmente pelas camadas da pele e de aumentar a penetração dos fármacos incorporados.
Outra vantagem importante é a baixa concentração de tensioativo, quando comparadas as
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microemulsões (TADROS et al., 2004). Várias técnicas de preparação como emulsificação
espontânea, emulsificação por inversão de fase e temperatura (PIT), inversão da composição
de fase e homogeinização a alta pressão (SONNEVILLE-AUBRUN et al., 2004) e evaporação
do solvente (FESSI et al., 1989) são conhecidas. A estrutura química coloidal resultante é
dependente do processo utilizado (SONNEVILLE-AUBRUN et al., 2004).
Nos últimos anos as nanoemulsões têm ganhado cada vez mais atenção,
principalmente como carreadores de fármacos lipofílicos administrados por via parenteral
(BENITA & LEVY, 1993). Esses sistemas possuem inúmeros atrativos do ponto de vista
biológico e farmacêutico, como biodegradabilidade, biocompatibilidade, estabilidade física e
facilidade de produção e esterilização. Além disso, possuem preço reduzido de produção
quando comparados com os sistemas poliméricos e com os lipossomas. Além de serem
utilizadas como vetores de fármacos, direcionando-os a órgãos específicos, podem proteger
compostos susceptíveis à hidrólise e reduzir irritação ou toxicidade causada por alguns
fármacos. As nanoemulsões também têm utilidade como sistema de liberação sustentada por
meio de formação depósito após injeção subcutânea (BENITA, 1999; LUNDBERG, 1994;
MBELA & VERSCHUREN, 1997; PANKERD & STELLA, 1990).
A estabilidade das nanoemulsões pode ser influenciada, por exemplo, pela adsorção de
tensioativos ou de moléculas ativas à superfície. Para monitorar esta estabilidade, o tamanho da
partícula, o potencial zeta, o teor de fármaco e o pH são parâmetros físico-químicos que podem
ser utilizados (CALVO et al., 1996; FESSI et al., 1989; GUTERRES et al., 1995; LOSA et al.,
1993).
De acordo com os dados da literatura o tamanho das nanoestruturas é influenciado pela
viscosidade das fases; pela polaridade dos solventes, e pela relação de volume entre as duas
fases, utilizando-se um método derivado da nanoprecipitação (FESSI, 1989; MOSQUEIRA
et al., 2000; ZILI et al., 2005).
Para determinação do tamanho médio das nanoemulsões e a distribuição de tamanho
indicada pelo seu índice de polidispersão o método mais utilizado é a espectroscopia de
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correlação de fótons (PCS) (SHEKUNOV et al., 2007). Esta técnica fornece medidas rápidas e
precisas para determinação de partículas com tamanho entre 3 nm e 3 μm indicando a
distribuição de tamanho, que é fundamental para caracterização das formulações coloidais.
Geralmente, o tamanho das nanogotículas preparadas pela técnica de evaporação do solvente
derivada da nanoprecipitação varia entre 100 e 500 nm, sendo influenciado por diversos
fatores tais como: natureza e concentração do fármaco, concentração de tensioativos,
proporção entre o solvente e a água, concentração do óleo, além da velocidade de difusão da
fase orgânica na aquosa (ver em LEGRAND et al., 1999, MOSQUEIRA et al., 2000;
SCHAFFAZICK et al., 2003). A tendência à agregação e sedimentação das nanopartículas
dispersas, em função do tempo, pode ser monitorada pela determinação de mudanças na
distribuição de tamanho das partículas (MAGENHEIM & BENITA, 1991). A técnica de PCS
baseia-se na análise do movimento browniano das partículas, ou seja, na capacidade de
deslocamento constante das partículas presentes em determinado sistema fazendo com que a
intensidade da luz espalhada por elas forme um padrão de movimento. Através da dispersão
da luz é possível determinar o diâmetro médio das partículas (Malvern Instruments, 1996).
Partículas grandes movem-se mais lentamente que as pequenas, alterando a taxa de flutuação
da luz espalhada por elas. Utiliza-se a medida dessas flutuações da luz para determinar a
distribuição do tamanho das partículas. A agregação das nanoemulsões, que pode ocorrer
devido a instabilidades nos colóides, e a caracterização do tamanho das nanogotículas pode
variar e ser monitorado pela técnica descrita acima.
O índice de polidispersão, calculado pelo equipamento reflete o perfil de
homogeneidade no tamanho das partículas. Amostras que apresentam índice de polidispersão
inferior a 0,3 são consideradas monodispersas (ZILI et al., 2005).
TORCHILIN (2000) demonstrou que nanopartículas com tamanho compreendido entre
10 e 500nm podem atravessar o endotélio e acumularem-se em áreas com permeabilidade
vascular aumentada causada por processos inflamatórios ou infecciosos.
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Utilizando as nanoemulsões como veículos, componentes insolúveis em água e
solúveis em óleo de diferentes extratos de plantas podem ser co-solubilizados e levarem ao
alcance de um efeito sinérgico para um objetivo terapêutico específico. Nanoemulsões podem
ser introduzidas no organismo pelas vias oral, tópica (através da pele), nasal, como um
aerossol para alcance diretamente dos pulmões (KOGAN & GARTI, 2006) e ocular
(BARRAT, 2000). Busca-se através da vetorização uma distribuição mais seletiva dos
fármacos, aumentando assim o índice terapêutico.
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3.1. Objetivo Geral
Avaliar a atividade antiinflamatória de formulações de uso tópico contendo extratos de
Lychnophora pinaster Mart. ou Symphytum officinale L..

3.2. Objetivos Específicos
3.2.1. Preparação e caracterização de formulações contendo o extrato etanólico de
Lychnophora pinaster, a saber: gel, emulgel e nanoemulsão;
3.2.2. Preparação e caracterização de formulações contendo o extrato glicólico de
Symphytum officinale, a saber: gel e emulgel;
3.2.3. Avaliação da atividade antiinflamatória aguda das diferentes formulações,
aplicadas por via tópica, em modelo de edema de pata induzido pela carragenina em
camundongos.
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4.1. Materiais
No presente trabalho, foram utilizados os seguintes fármacos e reagentes: Glicerina
P.A., Propilenoglicol P.A., Álcool etílico absoluto P.A., SPAN 60, Metilparabeno (Nipagin) e
Propilparabeno (Nipazol) adquiridos da VETEC Química Fina LTDA. Hidroxietilcelulose
(Natrosol de alta viscosidade, EMFAL, Brasil), Poloxamer 188 (Pluronic F68, Aldrich,
EUA), Triglicerídeos de ácidos graxos de côco (Velsan, Brasil), Carragenina (Sigma-Aldrich,
USA), Diclofenaco potássico emulgel (Cataflam, Novartis, Brasil). A água de qualidade
MiliQ foi purificada no sistema Symplicity/System 185 (Milipore USA).

4.1.1. Material Vegetal
As partes aéreas da espécie Lychnophora pinaster Mart. foram coletadas em março de
2007, no município de Nova Lima (MG), com autorização do IBAMA. O material botânico
foi identificado pelo Dr. Júlio Antônio Lombardi. As exsicatas foram depositadas no
Herbarium do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais
(BHCB/UFMG) e catalogadas com o número de registro 19.520. As partes aéreas frescas
foram deixadas em estufa ventilada, a 40º C, por cinco dias, até a completa secagem.
Posteriormente, o material foi pulverizado em moinho de facas, pesado e armazenado.
As partes aéreas da espécie Symphytum officinale L. foram coletadas em abril de 2007
na cidade de Betim (MG) e foram depositadas no Herbarium do Instituto de Ciências Exatas e
Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (ICEB/UFOP) e catalogadas com o número
de registro OUPR 21806. As partes aéreas frescas foram secas em estufa a 37° C por dois dias
e pulverizadas em moinho de facas. Em seguida, o material foi pesado e armazenado.
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4.2.

Preparação

dos

extratos

de

Lychnophora pinaster

e

Symphytum officinale
Para a obtenção do extrato de Lychnophora pinaster foi realizada a extração com o
solvente orgânico etanol. Inicialmente, 1,0 kg da planta seca pulverizada foi umedecida pelo
etanol e acondicionada em um percolador de aço inoxidável. Em seguida, a extração foi
realizada exaustivamente à temperatura ambiente. Posteriormente, o solvente foi removido
sob pressão reduzida. O extrato bruto etanólico obtido foi acondicionado em um recipiente de
vidro bem vedado e armazenado em geladeira a 4° C.
Para a obtenção do extrato de Symphytum officinale, 255,0 g da planta seca
pulverizada foram submetidos à extração por maceração com 1275 ml da mistura de água e
propilenoglicol (60:40) em temperatura ambiente, por 48 horas. Ao final deste processo foi
obtida uma concentração final no extrato de 20 % planta seca/ veículo extrator. O extrato
fluido glicólico obtido foi acondicionado em um recipiente de vidro bem vedado e
armazenado em geladeira a 4° C.
Os extratos brutos obtidos foram avaliados quanto aos seguintes parâmetros: aspecto
visual, odor, cor e solubilidade. O extrato fluido glicólico de Symphytum officinale foi
caracterizado ainda quanto aos parâmetros pH (phmetro pH300M, Analyser, Brasil) e
densidade (25° C).

4.3. Preparação das Formulações
4.3.1. Gel
Os componentes da formulação foram pesados separadamente, eles estão descritos na
tabela 2. Em um gral de porcelana a hidroxietilcelulose foi levigada com a glicerina e em
seguida a água fria foi adicionada lentamente sob agitação manual constante com a utilização
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de um pistilo. Por fim, a solução conservante de Nipagin/Nipazol em propilenoglicol foi
adicionada ao gral e a agitação foi mantida para que a formulação ficasse homogênea.

Tabela 2: Composição da formulação Gel Base de Hidroxietilcelulose a 7 ou 14 %
Hidroxietilcelulose

7 ou 14%

Glicerina

10%

Nipagin/Nipazol (0,15 %/0,10 %) em propilenoglicol

2%

Água destilada

q.s.p 100 g

O gel base de hidroxietilcelulose a 7 % será chamado de gel 1, e o gel base de
hidroxietilcelulose a 14 % será chamado de gel 2.
O extrato bruto etanólico de Lychnphora pinaster foi solubilizado em etanol e glicerina
(para cada 100 mg de extrato, foram utilizados 0,5 ml de etanol e 0,5 ml de glicerina) e, em
seguida, incorporado ao gel 2. Foram obtidas formulações nas concentrações finais de 2 % e
5 %.
O extrato bruto glicólico de Symphytum officinale foi incorporado ao gel 2. Foram
obtidas formulações nas concentrações finais de 10 % e 16 %.
Para o preparo do gel 1 contendo nanoemulsão de Lychnophora pinaster a 2 %, 3,0 ml
de nanoemulsão contendo 80 mg de extrato etanólico foram incorporados a 1,0 g de gel 1,
levando a obtenção de uma formulação com concentração final de 2 %.
4.3.2. Emulgel
Os constituintes desta formulação encontram-se descritos na tabela 3. Os componentes
da fase oleosa foram aquecidos em banho-maria até fusão completa enquanto os componentes
da fase aquosa foram aquecidos separadamente até aproximadamente 60° C. A fase oleosa foi
34
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

MATERIAIS E MÉTODOS

submetida à agitação manual em gral de cerâmica. A fase aquosa foi vertida sobre a oleosa
com agitação constante até o resfriamento a cerca de 40° C. Em seguida foi adicionado o gel
de hidroxietilcelulose a 7 % na proporção de 10% da formulação total e mantida a agitação. O
peso final de 100,0 g de base foi obtido adicionando-se água destilada.

Tabela 3: Composição da formulação Emulgel Base
Fase oleosa
Polawax

4%

Velsan

3%

Parafina líquida

2%
Fase aquosa

Nipagin/Nipazol (0,15 e 0,10 %p/v)

2%

Propilenoglicol

2%

Água destilada

q.s.p. 100 g

O extrato bruto etanólico de Lychnphora pinaster foi solubilizado em etanol e glicerina
(para cada 100 mg de extrato, foram utilizados 0,5 ml de etanol e 0,5 ml de glicerina) e, em
seguida, incorporado ao emulgel base. Foram obtidas formulações nas concentrações finais de
2 % e 5 %.
O extrato bruto glicólico de Symphytum officinale foi incorporado ao emulgel base
descrito acima. Foram obtidas formulações nas concentrações finais de 2 %, 5 %, 10 % e
16 %.
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4.3.3. Nanoemulsão
Para a preparação desta formulação foi utilizado o método baseado na
nanoprecipitação descrita por FESSI et al., (1989), porém sem o uso de polímero. Os
componentes estão descritos na tabela 4. A fase oleosa foi submetida a agitação até completa
solubilização dos constituintes e vertida rapidamente sobre a fase aquosa, com manutenção da
agitação por 10 minutos. A evaporação dos solventes foi realizada sob pressão reduzida até
obtenção do volume desejado (4 ml).

Tabela 4: Composição da formulação Nanoemulsão Base
Fase oleosa
SPAN 60

25 mg

Velsan 

0,125 ml

Etanol P.A

10 ml
Fase aquosa

Para

a

Poloxamer 188

60 mg

Água MilliQ

20 ml

preparação

da

formulação

de

nanoemulsão

contendo

extrato

de

Lychnophora pinaster foi utilizado o mesmo método de preparo descrito acima, com a adição
do extrato bruto etanólico de Lychnophora pinaster previamente solubilizado no etanol à fase
oleosa. Os componentes estão descritos na tabela 5.
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Tabela

5:

Composição

da

formulação

Nanoemulsão

contendo

extrato

de

Lychnophora pinaster
Fase oleosa
SPAN 60

25 mg

Velsan

0,125 ml

Etanol P.A

10 ml

Extrato Lychnophora pinaster

25 ou 50 ou 80 mg
Fase aquosa

Polaxamer 188

60 mg

Água MiliQ

20 ml

A
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Emde nanoemulsões (A- Fase aquosa; B- Fase oleosa contendo extrato de
Figura 3: Preparo
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C- Nanoemulsão formada.
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4.4. Caracterização Físico-química das Formulações
As formulações de emulgel base e de gel base foram avaliadas quanto aos parâmetros
organolépticos: aspecto visual, cor e odor e físico-químicos: pH e viscosidade. As
formulações

emulgel

e

gel

contendo

os

extratos

de

Lychnophora pinaster

e

Symphytum officinale foram avaliadas quanto aos parâmetros organolépticos: aspecto visual,
cor e odor e físico-químico: pH. A medida do pH foi realizada com a utilização de papel
medidor de pH e a análise da viscosidade foi efetuada no aparelho Brookfield Dv III Ultra
Programmable Rheometer utilizando o spindle CP 52 (0,05 RPM), adequado para mensuração
de substância com maior viscosidade.
Para as nanoemulsões foram realizadas mensurações de tamanho e índice de
polidisperção das partículas utilizando-se o aparelho de Nanosizer - Nanosizer N5 Plus
(Beckmann Coulter, EUA).

4.5. Experimentação in vivo
4.5.1. Animais
Foram utilizados camundongos Swiss machos (25,0 g - 35,0 g) provenientes do
Biotério Central da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Os animais foram mantidos durante os experimentos em caixas com
seis animais cada, em ambiente com ciclo de 12 horas claro/escuro, acesso livre a água filtrada
e ração comercial (Labcil Pelitizado – Socil). Os protocolos experimentais utilizados foram
aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto (n° 2007/82).
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4.5.2. Modelo de Edema de Pata induzido pela Carragenina em Camundongos Swiss
Para a avaliação da atividade antiinflamatória foi utilizado o modelo de edema de pata
induzido pela carragenina, descrito por WINTER et al., (1962) com modificações. A
mensuração da variação da espessura das patas dos animais foi realizada com a utilização de
um paquímetro digital, a realização deste método com este instrumento foi validada por
GUZZO (2007). O paquímetro foi colocado na porção central, entre superfície dorsal e
ventral, de cada pata traseira (direita e esquerda), sem a realização de pressão, antes e 3 h após
os diferentes tratamentos.
Após a mensuração controle, foi administrado a cada pata traseira direita dos animais,
por via subcutânea na região subplantar, 20 l de solução de Carragenina 0,1 %, utilizando
seringa para insulina (agulha 12,7 mm x 0,33). As patas traseiras esquerdas receberam apenas
a introdução e retirada da agulha (fictício - controle).
Os camundongos foram divididos em 21 grupos (tabela 6) com pelo menos oito
animais cada. As formulações foram aplicadas topicamente, com a utilização de uma espátula,
nas patas traseiras direitas, logo após a injeção de carragenina. Em seguida estas patas foram
protegidas com gaze, para favorecer o contato com as formulações. Os animais foram
mantidos em gaiolas individuais durante esta fase do experimento. Três horas após a aplicação
da carragenina, a gaze foi retirada e as patas traseiras, direita e esquerda, foram novamente
mensuradas. Todas as medidas foram expressas em milímetros e foi obtida a variação da
espessura de cada pata após a aplicação da carragenina em relação à espessura mensurada
antes da aplicação da carragenina. A variação da espessura indica a intensidade do edema.
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Tabela 6: Grupos experimentais
Controle

Carragenina +

Carragenina +

Formulações contendo

Formulações base

S. officinale

Carragenina +
Formulações contendo L. pinaster

1. Controle Fictício

1. Gel 1

1. Gel 2 S. officinale 10%

1. Gel 2 L .pinaster 2%

2. Carragenina

2. Gel 2

2. Gel 2 S .officinale 16%

2. Gel 2 L. pinaster 5%

3. Cataflam

3. Emulgel Base

3. Emulgel S. officinale 2%

3. Emulgel L. pinaster 2%

4. Nanoemulsão Base

4. Emulgel S. officinale 5%

4. Emulgel L. pinaster 5%

5. Emulgel S. officinale 10%

5. Nanoemulsão L. pinaster 0,625%

6. Emulgel S. officinale 16%

6. Nanoemulsão L .pinaster 1,25%
7. Nanoemulsão L. pinaster 2,0%
8. Gel 1 contendo Nanoemulsão
L. pinaster 2%

4.6. Análise estatística dos dados
Os dados foram apresentados como média ± erro padrão (e.p.m.) e por apresentarem
distribuição normal, foram submetidos à análise de variância (One-way ANOVA), seguida do
post-test de Tukey para análise comparativa entre os grupos.
Todas as análises foram realizadas com auxilio do Software GraphPad Prisma 5.0
(Prism Software, Irvine, CA, USA), sendo as diferenças consideradas significativas quando o
valor de P ≤ 0,05.
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5.1.

Preparação

dos

Extratos

de

Lychnophora

pinaster

e

Symphytum officinale
A partir de 1000,0 g das partes aéreas secas e pulverizadas de Lychnophora pinaster
foram obtidas, após a extração com etanol, 118,451 g de extrato seco, o que representa
11,85 % de rendimento de extração. A tabela 7 apresenta as características físico-químicas e
organolépticas do extrato seco etanólico de Lychnophora pinaster obtido.

Tabela 7: Características físico-químicas do extrato seco etanólico de Lychnophora pinaster.
Característica

Extrato

Aspecto Visual

Sólido

Odor

Característico

Cor

Verde escuro

Solubilidade
Água

Insolúvel

Etanol

Solúvel

Acetona

Parcialmente solúvel

Metanol

Parcialmente solúvel

Estudos fitoquímicos dos extratos hexânico e etanólico das partes aéreas da
Lychnophora pinaster levaram ao isolamento do ácido licnofólico, quercetina, 15deoxigoiasensolídeo, lupeol, uma mistura de α e β amirina, friedelina, mistura de ésteres de
ácidos graxos e, ainda, hidrocarbonetos saturados (OLIVEIRA et al., 1996; SILVEIRA et al.,
2005). Do extrato bruto aquoso foram caracterizados compostos fenólicos como ácido caféico,
quercetina e ácido isoclorogênico (SILVEIRA et al., 2005).
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A partir de 255,0 g das partes aéreas secas e pulverizadas de Symphytum officinale
foram obtidos, após a extração com a mistura de água e propilenoglicol (60:40), o volume de
1275,00 ml de extrato, o que representa um rendimento de extração de 20 % planta
seca/veículo extrator. A tabela 8 apresenta as características físico-químicas do extrato fluido
glicólico de Symphytum officinale obtido.

Tabela 8: Características físico-químicas e organolépticas do extrato fluido glicólico de
Symphytum officinale
Característica

Extrato

Aspécto Visual

Líquido límpido

Odor

Característico

Cor

Castanho escuro

pH

6,9

Densidade (25°C)

1,028

Solubilidade
Água

Solúvel

Etanol

Solúvel

Propilenoglicol

Solúvel

No extrato etanólico das folhas de Symphytum officinale foram encontrados as
seguintes classes de metabólitos secundários: alcalóides, ﬂavonóides, esteróides e
triterpenóides. Já o extrato aquoso contém: saponinas e taninos condensados, principalmente.
Compostos fenólicos foram encontrados no rizoma além de amido e lignina (TOLEDO et al.,
2003).

43
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.2. Preparação das Formulações
As formulações obtidas foram consideradas satisfatórias em relação aos parâmetros
organolépticos como o aspecto visual, cor e odor e aspectos físico-químicos como pH e
viscosidade.
As formulações emulgel base e géis base foram preparadas no mesmo dia em que
foram utilizadas, em quantidade superior à necessária, para que pudessem ser estocadas e
avaliadas qualitativamente em relação a sua estabilidade físico-química. Elas foram mantidas
sob refrigeração a 4° C durante 180 dias de observação. Neste período foram avaliadas a
manutenção do aspecto, cor, odor e pH, apresentados na tabela 9. A escolha da utilização de
gel à base de hidroxietilcelulose (HEC) para incorporar os extratos brutos de
Lychnophora pinaster

e

Symphytum officinale,

e

a

nanoemulsão

contendo

Lychnophora pinaster foi por sua natureza não-iônica, a qual não causa interferência
significativa na estabilidade das cargas superficiais das nanogotículas das emulsões. Além
disso, a HEC apresenta estabilidade em ampla faixa de pH, a facilidade de aplicação e
espalhabilidade sobre a pele (MAIA CAMPOS, 1994; CORRÊA et al., 2005). As tabelas 10 e
11 apresentam as características das formulações contendo os extratos e a figura 4 apresenta
as formulações, base e contendo extrato de Symphytum officinale.
As formulações nanoemulsão base e nanoemulsão contendo o extrato de
Lychnophora pinaster (Figura 5) nas diferentes concentrações, foram submetidas à
mensurações de tamanho e índice de polidisperção das partículas utilizando-se o aparelho de
Nanosizer - Nanosizer N5 Plus (Beckmann Coulter, EUA). Estas mensurações foram
realizadas no dia do preparo das formulações e 30 dias após. Neste período elas foram
armazenadas sob refrigeração a 4° C. Estes resultados estão apresentados na tabela 12.
As formulações de bases puras não apresentaram variações nos parâmetros avaliados
durante o tempo de observação em que foram mantidas sob refrigeração. Todas as
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formulações preparadas se mantiveram homogêneas com a incorporação dos extratos e não
sofreram variações de pH.

Tabela 9: Características físico-químicas das formulações Gel de Hidroxietilcelulose 14%,
Gel de Hidroxietilcelulose 7% e Emulgel, no dia do preparo e 180 dias após.
Bases Puras
Gel de HEC 14%

Características

Gel de HEC 7%

Emulgel

1 Dia

180 Dias

1 Dia

180 Dias

1 Dia

180 Dias

Aspécto

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Cor

Amarelado

Amarelado

Transparente

Transparente

Branco

Branco

Odor

Característico

Característico

Característico

Característico

Característico

Característico

pH

6,5

6,5

6,0

6,0

6,5

6,5

Viscosidade

555.632 cP

_

1.299.782 cP

_

373.067,2 cP

_

Tabela 10: Características físico-químicas das formulações Gel de Hidroxietilcelulose 14%
contendo os extratos de Lychnophora pinaster ou Symphytum officinale em diferentes
concentrações.
Gel de HEC 14%
Características
L. pinaster 2%

L. pinaster 5%

S.officinale 2%

S.officinale 5%

Aspécto

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Cor

Verde

Verde

Castanho

Castanho

Odor

Característico

Característico

Característico

Característico

pH

6,5

6,5

6,5

6,5
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Tabela 11: Características físico-químicas das formulações Emulgel contendo os extratos de
Lychnophora pinaster ou Symphytum officinale em diferentes concentrações.
Emulgel
Características

L. pinaster

L. pinaster

S. officinale

S. officinale

S. officinale

S. officinale

2%

5%

2%

5%

10%

16%

Aspécto

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Cor

Marrom

Marrom

Marrom

Marrom

Marrom

Castanho

Odor

Característico

Característico

Característico

Característico

Característico

Característico

pH

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Tabela 12: Características físico-químicas das formulações Nanoemulsão base e
Nanoemulsão contendo o extrato de Lychnophora pinaster em diferentes concentrações.
Nanoemulsão
Características
Base pura

L. pinaster

L. pinaster

0,625%

1,25%

L. pinaster 2,0%

Aspécto

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Homogêneo

Cor

Branco

Verde leitoso

Verde leitoso

Verde leitoso

Odor

Característico

Característico

Característico

Característico

238,6 ± 4,43

245,1 ± 8,17

237,1 ± 1,78

233,0 ± 9,39

233,8 ± 3,06

235,3 ± 2,81

221,5 ± 2,07

214,7 ± 2,83

IP 1° Dia

0,043 ± 0,010

0,081 ± 0,035

0,096 ± 0,036

0,184 ± 0,041

IP 30° Dia

0,117 ± 0,071

0,068 ± 0,045

0,062 ± 0,020

0,081 ± 0,019

Tamanho ± DP
(1°Dia)
Tamanho ± DP
(30° Dia)

IP: índice de polidispersão de tamanho das nanoemulsões
DP: desvio padrão
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A

C

E

B

D

F

Figura 4: A- Emulgel Base; B- Emulgel contendo extrato de Symphytum officinale; C- Gel
Base 1; D- Gel Base 2; E e F- Gel 2 contendo extrato de Symphytum officinale em duas
concentrações diferentes.
A

B

B

Figura 5: A- nanoemulsões ainda não submetidas à evaporação do solvente, o gradiente
crescente de cor representa concentrações de extrato crescente, exceto na primeira, que não
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possui extrato vegetal; B- as mesmas nanoemulsões mostradas em A após o processo de
evaporação dos solventes.
A

formulação

gel

1

(Hidroxietilcelulose 7 %)

contendo

nanoemulsão

de

Lychnophora pinaster a 2% foi preparada no dia em que foi utilizada e na quantidade
suficiente para a realização do experimento in vivo. Ela foi avaliada quanto aos parâmetros:
aspecto visual, cor, odor e pH, apresentados na tabela 13.

Tabela 13: Características físico-químicas da formulação Gel de Hidroxietilcelulose 7%
contendo Nanoemulsão de Lychnophora pinaster a 2%.
Características

Gel de HEC 7% NE L. pinaster 2%

Aspécto

Homogêneo

Cor

Verde leitoso

Odor

Característico

pH

6,0

Para determinação do tamanho médio da população de nanoemulsões obtidas e a
distribuição de tamanho indicada pelo seu índice de polidispersão o método mais utilizado é a
espectroscopia de correlação de fótons (PCS) (SHEKUNOV et al., 2007). Esta técnica fornece
medidas rápidas e precisas para determinação de partículas com tamanho entre 3 nm e 3 μm
indicando a largura de distribuição de tamanho, o que é fundamental para caracterização das
formulações. O tamanho das nanogotículas preparadas pela técnica de evaporação dos
solventes pode variar entre 100 e 500 nm, sendo influenciado por diversos fatores tais como a
natureza e concentração do fármaco e da fase orgânica, concentração de tensioativos,
proporção entre o solvente e a água, viscosidade das fases, polaridade dos solventes,
concentração do óleo, além da velocidade de difusão da fase orgânica na aquosa (FESSI,
1989; LEGRAND et al., 1999; MOSQUEIRA et al., 2000; SCHAFFAZICK et al., 2003; ZILI
et al., 2005). É importante mencionar que a tendência à agregação e sedimentação das
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nanopartículas dispersas, em função do tempo, pode ser monitorada pela determinação de
mudanças na distribuição de tamanho das partículas e no índice de polidispersão
(MAGENHEIM & BENITA, 1991). Com a agregação das nanoemulsões, que pode ocorrer
devido à instabilidade nos colóides, o tamanho das partículas pode variar e ser monitorado
pela técnica citada acima.
O índice de polidispersão reflete o perfil de homogeneidade no tamanho das partículas
e os valores encontrados neste trabalho indicam que o método foi adequado para a obtenção
de nanoemulsões monodispersas. Os valores inferiores a 0,25 indicam populações de
nanogotas monodispersas (YILMAZ & BORCHERT, 2005). Assim, o método descrito por
FESSI et al., (1989) para o preparo de nanocápsulas pode também ser empregado no preparo
de nanoemulsões bastante estáveis.
O diâmetro médio das partículas produzidas neste estudo foi compatível com os
previamente descritos na literatura que mostram que as nanopartículas geralmente apresentam
diâmetro médio entre 200 e 300 nm (LEGRAND et al., 1999; COUVREUR et al., 2002;
MOSQUEIRA et al., 2006; ASSIS et al., 2008). As nanoemulsões apresentaram aspecto
leitoso característico de suspensões coloidais nanométricas, como pode ser observado na
figura 5.
Todas as formulações nanoemulsão foram obtidas com tamanho da partícula variando
entre 233,0 ± 9,39 e 245,1 ± 8,17 nm e revelaram uma distribuição de tamanho unimodal, com
índice de polidispersão menor que 0,184 ± 0,041 como apresentados na tabela 12.
O tamanho das partículas é uma importante propriedade das dispersões coloidais, uma
vez que a tendência à sedimentação é determinada por alterações neste parâmetro
(MAGENHEIM et al., 1991). Sendo assim, é de grande importância à avaliação do tamanho
em função do tempo de armazenamento. De acordo com a tabela 12 e a figura 6, não houve
variação relevante em relação ao tamanho médio das nanoemulsões base e contendo o extrato
de L. pinaster, durante o tempo em que ficaram armazenadas a 4˚C. Não foram observadas
49
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

modificações significativas do tamanho e do IP das nanoemulsões com a adição de
concentrações crescentes de extrato, como mostrado na figura 6.

250

Tamanho (mm)

Base

240

L. pinaster 0,625%
L. pinaster 1,25%

230

L. pinaster 2,0%

220
210
200

1

30

1

30

1

30

1

30

Dias
Figura 6: Tamanho médio da população de nanoemulsões base e contendo o extrato de
Lychnophora pinaster nas diferentes concentrações avaliadas, no dia do preparo e 30 dias
após.

5.3. Avaliação da Atividade Antiinflamatória
O edema de pata induzido pela carragenina atinge seu maior volume 3 h após a
administração da substância (CARVALHO et al., 1999). A mensuração do edema de pata
utilizando o paquímetro foi validada por GUZZO (2007), quando demonstrou que este
instrumento é tão efetivo quanto o pletismômetro para mensuração do edema de pata induzido
pela carragenina 0,1 %, sendo mais sensível na terceira hora do experimento. Foi também
demonstrado que houve aumento significativo da espessura das patas após 1 e 3 horas da
administração de carragenina a 0,1 e 1,0 %. Ainda neste trabalho foi observado que a
aplicação de pomada contendo extrato de Lychnophora pinaster a 5 e 10 % nas patas que
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receberam apenas a introdução da agulha levou à menor variação em relação a pomada base,
indicando a ausência de atividade farmacológica do veículo e evidenciando a atividade
antiinflamatória do extrato de Lychnophora.
As figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e as tabelas 14 e 15 apresentam os resultados
obtidos a partir da administração tópica das formulações pelo método de edema de pata
induzido pela carragenina. A solução de carragenina 0,1 % foi capaz de induzir ao aumento
significativo da espessura das patas em relação àquelas que receberam apenas a introdução da
agulha, devido á formação de edema, indicando sua atividade inflamatória.
Os resultados obtidos por POSADAS et al., (2004) indicam que o peso e a idade dos
camundongos influenciam na formação do edema. Demonstraram que camundongos com 7 ou
8 semanas de vida (32 – 35 g) responderam à carragenina com padrão inflamatório
consistente, exibindo edema bifásico desenvolvido nas 6 primeiras horas, seguido por uma
segunda fase que começou após 24 h. Os camundongos com 3, 4 e 5 semanas de idade, na fase
inicial, desenvolveram edema discreto. Esses resultados mostram claramente que o edema de
pata em camundongos é bifásico, oposto ao edema em ratos, que apresenta apenas a fase
aguda. Assim, para se obter resultados reprodutíveis, é necessário o uso de camundongos com
peso superior a 30 g. No presente trabalho foram utilizados animais com peso entre 25 e 35 g,
e não foi possível observar diferenças nas respostas às formulações relacionadas à idade dos
animais (Tabelas 14 e 15).
A administração tópica das formulações emulgel contendo L. pinaster a 2,0 % e 5,0 %,
nanoemulsão contendo L. pinaster a 1,25 % e 2,0 % e gel contendo nanoemulsão de
L. pinaster a 2,0 % reduziram significantemente o edema de pata (P ≤ 0,05) mensurado 3 h
após a administração de carragenina, comparado ao grupo carragenina, sugerindo atividade
antiinflamatória dessas formulações (figura 11). As formulações nanoemulsão contendo
L. pinaster a 1,25 % e 2,0 % e gel contendo nanoemulsão de L pinaster a 2,0 % mostraram
atividade antiinflamatória similar ao Cataflam (diclofenaco potassico). As formulações
emulgel contendo L. pinaster a 2,0 % e 5,0 % foram mais ativas que o Cataflam (Figuras 7,
51
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

9, 10 e 11). As formulações nanoemulsão contendo L. pinaster a 0,625 % e gel contendo
L. pinaster nas duas concentrações avaliadas (2,0 % e 5,0 %) não demonstraram atividade

% de Variação da espessura das patas

farmacológica (figuras 8 e 9).

Controle

50

Carragenina
Cataflam

40

Emulgel Base

30

10

Emulgel L. pinaster 2%

*

20

Emulgel L. pinaster 5%

*

0
-10

*

*

Figura 7: Atividade antiinflamatória tópica das formulações Emulgel, base e contendo extrato
de Lychnophora pinaster, avaliada pela variação da espessura das patas mensuradas antes e
3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os valores representam
a média ± e.p.m. * P ≤ 0,05 comparado ao grupo carragenina (ANOVA seguido do teste de
Tukey).
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Controle
Carragenina

60

Cataflam
50

Gel Base HEC 14%

40

Gel L. pinaster 2%
Gel L. pinaster 5%

30

*

20
10

*

0

Figura 8: Atividade antiinflamatória tópica das formulações Gel, base e contendo extrato de
Lychnophora pinaster, avaliada pela variação da espessura das patas mensuradas antes e
3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os valores representam
a média ± e.p.m. * P ≤ 0,05 comparado ao grupo carragenina (ANOVA seguido do teste de
Tukey).
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Controle

50

Carragenina
Cataflam

40

NE Base
NE L. pinaster 0,625%

30

NE L. pinaster 1,25%

*

20

*
10

NE L. pinaster 2,0%

*

*
0

Figura 9: Atividade antiinflamatória tópica das formulações Nanoemulsão, base e contendo
extrato de Lychnophora pinaster, avaliada pela variação da espessura das patas mensuradas
antes e 3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os valores
representam a média ± e.p.m. * P ≤ 0,05 comparado ao grupo carragenina (ANOVA seguido
do teste de Tukey).

54
PAOLA TORRES SILVA GANDINE PINHEIRO

% de Variação da espessura das patas

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Controle

50

Carragenina
Cataflam

40

Gel Base HEC 7%
Gel NE L. pinaster 2%

30

10
0

NE L. pinaster 2,0%

*

20

*

*

*

Figura 10: Atividade antiinflamatória tópica das formulações Gel 1, base e contendo
Nanoemulsão de Lychnophora pinaster, e Nanoemulsão de Lychnophora pinaster avaliada
pela variação da espessura das patas mensuradas antes e 3 horas após a administração de
carragenina 0,1 % em camundongos. Os valores representam a média ± e.p.m. * P ≤ 0,05
comparado ao grupo carragenina (ANOVA seguido do teste de Tukey).
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% de Variação da espessura das patas

Carragenina
Cataflam

50

Emulgel L. pinaster 2%

40

Emulgel L. pinaster 5%

30
20

NE L. pinaster 1,25%

*

NE L. pinaster 2,0%

*

10

*

*

Gel NE L. pinaster 2,0%

0
-10

*

*

Figura 11: Atividade antiinflamatória tópica das formulações contendo extrato de
Lychnophora pinaster que foram ativas, avaliadas pela variação da espessura das patas
mensuradas antes e 3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os
valores representam a média ± e.p.m. * P ≤ 0,05 comparado ao grupo carragenina (ANOVA
seguido do teste de Tukey).
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Tabela 14: Variação da espessura das patas após a injeção de carragenina ou a introdução da
agulha na pata, seguido ou não do tratamento tópico com formulações contendo L. pinaster.
Variação da espessura

Variação da espessura

das patas (mm)

das patas (%)

29.00 ± 0.6735

0.00 ± 0.007071 *

0.3280 ± 0.4129 *

28.95 ± 0.8425

0.7055 ± 0.04433

39.67 ± 1.163

Cataflam

34.28 ± 0.2234

0.2450 ± 0.08405 *

12.93 ± 4.477 *

Gel Base 2

29.00 ± 0.6735

0.8913 ± 0.02341

53.68 ± 1.485

Gel 2 L. pinaster 2 %

33.61 ± 0.6653

0.7488 ± 0.07689

42.94 ± 5.035

Gel 2 L. pinaster 5 %

33.98 ± 0.5010

0.6375 ± 0.08990

36.44 ± 5.707

Emulgel Base

28.77 ± 0.6099

0.5250 ± 0.01916

32.63 ± 1.059

Emulgel L. pinaster 2 %

26.44 ± 0.4352

-0.06556 ± 0.03051 *

-2.622 ± 1.685 *

Emulgel L. pinaster 5 %

26.75 ± 0.5204

-0.05833 ± 0.02139 *

-2.605 ± 1.266 *

Nanoemulsão Base

34.36 ± 0.2112

0.6125 ± 0.04701

31.35 ± 2.944

34.38 ± 0.2266

0.5375 ± 0.07603

27.85 ± 4.141

26.99 ± 0.5232

0.1275 ± 0.06341 *

7.574 ± 3.794 *

29.51 ± 0.3753

0.1250 ± 0.01871 *

7.581 ± 1.133 *

29.33 ± 0.5897

0.7150 ± 0.04792

42.78 ± 2.829

29.59 ± 0.7807

0.0675 ± 0.02144 *

4.035 ± 1.305 *

Tratamento tópico
Controle fictício
(sem tratamento)
Carragenina
(sem tratamento)

Nanoemulsão L. pinaster
0,625 %
Nanoemulsão L. pinaster
1,25 %
Nanoemulsão L. pinaster
2,0 %
Gel Base 1
Gel 1 Nanoemulsão
L. pinaster 2,0 %

Peso dos animais

Os valores representam Média ± E.P.M
* P ≤ 0,05 comparado ao grupo carragenina sem tratamento. (ANOVA seguido do teste de
Tukey).
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A administração tópica das formulações gel contendo S. officinale a 10,0 % e 16,0 % e
emulgel contendo S officinale a 10,0 % e 16,0 % reduziram significantemente o edema de pata
(P ≤ 0,05) mensurado 3 horas após a administração da carragenina comparado ao grupo
carragenina, sugerindo a atividade antiinflamatória dessas formulações. Todas estas
formulações mostraram atividade antiinflamatória similar ao Cataflam (Figura 14). As
formulações emulgel contendo S. officinale a 2,0 % e 5,0 % não apresentaram atividade
farmacológica (Figuras 12 e 13).
As formulações base não foram capazes de reduzir o edema de pata induzido pela

% de Variação da espessura das patas

carragenina, não apresentando atividade.

Controle
Carragenina
Cataflam
Emulgel Base
Emulgel S. officinale 2%
Emulgel S. officinale 5%
Emulgel S. officinale 10%
Emulgel S. officinale 16%

60
50
40
30

*

20
10

*
*

*

0

Figura 12: Atividade antiinflamatória tópica das formulações Emulgel, base e contendo
extrato de Symphytum officinale avaliadas pela variação da espessura das patas mensuradas
antes e 3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os valores
representam a média ± e.p.m. * P≤ 0,05 comparado ao grupo controle (ANOVA seguido de
teste de Tukey).
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Controle
Carragenina
Cataflam
Gel Base HEC 14%
Gel S. officinale 10%
Gel S. officinale 16%

60
50
40
30

*

20
10

*

*
*

0

Figura 13: Atividade antiinflamatória tópica das formulações Gel, base e contendo extrato de
Symphytum officinale avaliadas pela variação da espessura das patas mensuradas antes e
3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os valores representam
a média ± e.p.m. * P≤ 0,05 comparado ao grupo controle (ANOVA seguido de teste de
Tukey).
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Carragenina
Cataflam
Emulgel S. officinale 10%
Emulgel S. officinale 16%
Gel S. officinale 10%
Gel S. officinale 16%

50
40
30
20
10

*

*

*
*

*

0

Figura 14: Atividade antiinflamatória tópica das formulações contendo extrato de
Symphytum officinale que foram ativas, avaliadas pela variação da espessura das patas
mensuradas antes e 3 horas após a administração de carragenina 0,1 % em camundongos. Os
valores representam a média ± e.p.m. * P≤ 0,05 comparado ao grupo controle (ANOVA
seguido de teste de Tukey).
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Tabela 15: Variação da espessura das patas após a injeção de carragenina ou a introdução da
agulha na pata, seguido ou não do tratamento tópico com formulações contendo S. officinale.
Variação da

Variação da

espessura das patas

espessura das patas

(mm)

(%)

29.00 ± 0.6735

0.00 ± 0.007071 *

0.3280 ± 0.4129 *

28.95 ± 0.8425

0.7055 ± 0.04433

39.67 ± 1.163

Cataflam

34.28 ± 0.2234

0.2450 ± 0.08405 *

12.93 ± 4.477 *

Gel Base 2

29.00 ± 0.6735

0.8913 ± 0.02341

53.68 ± 1.485

Gel 2 S. officinale 10 %

32.70 ± 1.170

0.3588 ± 0.02918 *

19.13 ± 1.554 *

Gel 2 S. officinale 16 %

27.53 ± 0.6763

0.0975 ± 0.008814 *

6.076 ± 0.5734 *

Emulgel Base

28.77 ± 0.6099

0.5250 ± 0.01916

32.63 ± 1.059

Emulgel S. officinale 2 %

29.80 ± 0.6649

0.6088 ± 0.08941

30.50 ± 5.181

Emulgel S. officinale 5 %

29.96 ± 1.070

0.8500 ± 0.07151

46.63 ± 4.158

32.81 ± 0.6853

0.2725 ± 0.05182 *

17.23 ± 2.759 *

34.06 ± 0.3033

0.1338 ± 0.02809 *

7.070 ± 1.468 *

Tratamento tópico

Controle fictício
(sem tratamento)
Carragenina
(sem tratamento)

Emulgel S. officinale
10 %
Emulgel S. officinale
16 %

Peso dos animais (g)

Os valores representam Média ± E.P.M
* P ≤ 0,05 comparado ao grupo carragenina sem tratamento. (ANOVA seguido do teste de
Tukey).
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Os resultados obtidos estão em acordo com AZEVEDO (2004) que demonstrou a
atividade antiedematogênica da solução hidroalcóolica do extrato de L. pinaster administrada
por via oral em camundongos, e também com GUZZO (2007) que demonstrou a atividade
antiedematogênica dos extratos das espécies de Lychnophora veiculados em pomada base
administrados pela via tópica, sendo que a pomada de Lychnophora pinaster nas duas
concentrações avaliadas (5 % e 10 %) mostrou atividade antiinflamatória similar ao
Cataflam. Adicionalmente, os resultados de S. officinale do presente estudo estão em acordo
com o demonstrado em estudos de triagens clínicas, onde foi observada a atividade de
pomadas e géis contendo extrato e tintura de Symphytum officinale no tratamento de
osteoartrite dolorosa do joelho, dor nas costas e distorções do tornozelo (GRUBE et al., 2007;
STAM et al., 2001; KOLL et al., 2004; PREDEL et al., 2005).
Considerando

o

uso

popular

das

espécies

Lychnophora pinaster

e

Symphytum officinale como antiinflamatórios tópicos, o presente trabalho é relevante, pois
demonstra comparativamente a atividade antiedematosa de diferentes formulações contendo
os extratos brutos administradas pela via tópica. No caso da Lychnophora pinaster foi
observada atividade antiinflamatória com a utilização de concentrações menores de extrato
(1,25 % e 2,0 %) do que as avaliadas anteriormente por GUZZO (2007) (5,0 % e 10,0 %).
Dessa forma é possível sugerir quais formulações contendo os extratos das plantas estudadas
são mais efetivas para o tratamento de inflamações cutâneas.
O edema de pata induzido pela carragenina é um modelo experimental de inflamação
aguda que envolve diferentes fases (VINEGAR et al., 1969). Primeiramente a carragenina
estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias que estimulam a liberação de serotonina e
histamina nos 90 min iniciais, e de cininas numa fase intermediária (90-150 min) (FERREIRA
et al., 1993; RONALD & CHRISTOPHER, 1990). A partir desse momento o edema é
mantido principalmente pela produção de PGs (DI ROSA & SORRENTINO, 1968; DI ROSA
et al., 1971a; DI ROSA, 1972; DI ROSA & WILLOUGHBY, 1971). Outros mediadores, tais
como os produtos do sistema de complemento (WILLOUGHBY et al., 1969), a somatostatina
(TRAUB & BROZOSKI, 1996) e substância P (GILLIGAM et al., 1994) também estão
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envolvidas na resposta inflamatória induzida pela carragenina. O óxido nítrico, outro
importante mediador, exerce um papel chave no desenvolvimento do edema induzido pela
carragenina (SALVEMINE et al., 1996). O edema inflamatório decorre da interação entre
substâncias que promovem o aumento da permeabilidade vascular, com mediadores que
causam vasodilatação. Embora os vasodilatadores sejam incapazes de induzir o edema, eles
potencializam a atuação dos outros mediadores, através do aumento do aporte sangüíneo na
região inflamada (WILLIAMS, 1978; 1979). Desta forma, AINES como o diclofenaco (usado
como droga padrão no método de edema de pata no presente estudo) por atuarem através da
inibição da COX e conseqüentemente levarem a redução da produção de PGs, inibem a
potenciação exercida pelos mediadores lipídicos promotores da vasodilatação, reduzindo o
edema inflamatório (TULUNAY, 2000).
O mecanismo pelo qual o extrato de Lychnophora pinaster produz atividade
antiinflamatória ainda não esta claro. A atividade antiinflamatória apresentada por diversas
plantas foi atribuída à presença de flavonóides (PARMAR & GOSH, 1978) e triterpenos
(AHMAD et al., 1983), substâncias que já foram isoladas de espécies de Lychnophora. Os
constituintes da espécie Lychnophora pinaster são compostos fenólicos como ácidos caféicos,
ácido isoclorogênico, ácido licnofólico, flavonóide quercetina, 15-deoxigoiasensolídeo,
lupeol, mistura de α e β amirina, friedelina, mistura de ésteres de ácidos graxos e
hidrocarbonetos saturados (OLIVEIRA et al., 1996; SILVEIRA et al., 2005). KIMURA et al.,
(1985) demonstraram a capacidade dos ácidos cafeoilquínicos reduzirem in vitro a liberação
de histamina pelos mastócitos. Compostos antioxidantes como flavonóides podem evitar a
ativação de processos inflamatórios por radicais livres e oxidantes, presentes em grandes
concentrações nos sítios inflamatórios (SALVEMINI et al., 1996). Estudos demonstraram que
a quercetina inibe a produção de NO e a expressão de iNOS in vitro (MARTÍNEZ-FLÓREZ
et al., 2005), o que já foi confirmado por estudos in vivo (MORALES et al., 2006; SHEN
et al., 2002). A quercetina também reduz os níveis das enzimas COX-2 e iNOS e de proteína
C reativa via mecanismo que parece envolver o bloqueio da ativação de NF-kB e
conseqüentemente a inibição da expressão de genes pró-inflamatórios (ZHANG et al., 2006).
Em estudos in vitro, a quercetina inibiu a produção de oxido nítrico e das citocinas TNF-α e
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IL-12 (RAO et al., 2005). A atividade antioxidante de alguns triterpenos presentes nas
espécies de Lychnophora já foi demonstrada (ANDRIKOPOULOS et al., 2003). A utilização
popular da espécie Lychnophora pinaster para o tratamento da gota, causada pelo depósito de
ácido úrico nas articulações, e de reumatismos é justificada pelo fato de que esta espécie
vegetal é capaz de inibir a enzima xantina oxidase (FERRAZ-FILHA et al., 2006), visto que
esta enzima catalisa o metabolismo de xantina e hipoxantina em acido úrico e também é fonte
de radicais livres derivados do oxigênio que contribuem para o stress oxidativo dos tecidos
envolvidos nos processos inflamatórios (CHIANG et al., 1994; SWEENEY et al., 2001).
Assim esse conjunto de mecanismos ativados pelos constituintes presentes no extrato
etanólico de Lychnophora pinaster podem atuar isolados ou sinergicamente no alívio e
resolução das condições inflamatórias tópicas.
O uso popular do Symphytum officinale para aplicação externa na forma de pomadas se
reflete em um número elevado de ensaios clínicos, bem como na sua aprovação pela Comissão
Oficial de Monografia da Alemanha E, que lista o uso externo tópico das preparações com 5 a
20 % de Symphytum officinale para contusões e entorses (KUCERA et al., 2004). Como
constituintes que contribuem para a sua eficácia, esta espécie contém alantoína, colina,
saponinas triterpenóides, derivados do ácido rosmarínico, taninos e óleos essenciais (AFTAB
et al., 1996; AHMAD et al., 1993a; b; DENNIS et al., 1987; GRACZA & LÖFFLER, 1985;
MOHAMMAD et al., 1995a; b; NOORWALA et al., 1994). A alantoína, a colina e o ácido
rosmarínico, em especial, são responsabilizados pelos efeitos antiinflamatórios e pela
cicatrização de feridas (ANDRES et al., 1989; KOLL et al., 2000; NIEDNER, 1989). A
atividade de proliferação celular através da promoção da ativação de fibroblastos,
condroblastos e osteoblastos foi atribuída a alantoína, resultando na remodelagem e
conectividade tecidual e na conseqüente melhora da regeneração dos tecidos lesionados
(GRACZA & LÖFFLER, 1985). A colina atua reduzindo a permeabilidade capilar e, portanto
de forma contrária a formação do edema. Além disso, a colina aumenta a perfusão em tecidos
inflamados através da vasodilatação, e promove a depuração de mediadores da inflamação. As
propriedades antiinflamatórias do ácido rosmarínico podem ocorrer devido à inibição de
lipoxigenases e ciclooxigenases e também pela interferência deste ácido na cascata do
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complemento (GRACZA & LÖFFLER, 1985). ARAÚJO (2008) demonstrou que o percentual
de planta seca veiculado na formulação interfere no processo de cicatrização induzida pelo
Symphytum officinale, visto que o tratamento com 8 % mostrou melhor organização tecidual e
maior deposição de colágeno. Neste mesmo trabalho foi observado que a alantoína não
demonstrou atividade cicatrizante significativa em relação aos grupos controle, sendo assim as
propriedades cicatrizantes do Symphytum officinale podem ser atribuídas ao efeito aditivo dos
fitoconstituintes presentes no mesmo, que acelera o processo de cicatrização das feridas
Provavelmente, as formulações contendo o extrato glicólico de Symphytum officinale
desenvolvidas no presente trabalho e que apresentaram atividade antiinflamatória in vivo,
atuaram através dos mecanismos descritos acima.
As formulações para aplicação cutânea podem ser consideradas, em relação a sua
capacidade de penetração, como de ação epidérmica, endodérmica ou diadérmica. A primeira
é exclusivamente restrita à epiderme e justifica-se sempre que se pretenda uma ação
superficial do medicamento. A penetração endodérmica é de média intensidade, enquanto que
a diadérmica é profunda, podendo provocar uma absorção sistêmica. As emulsões podem ter
penetração diadérmica, enquanto que os géis possuem ação epidérmica (PRISTA et al., 1991).
Pode-se sugerir que a ausência de atividade antiedematogênica apresentada pelos géis
contendo Lychnophora pinaster nas duas concentrações avaliadas (2,0 % e 5,0 %) tenha
ocorrido porque esta base farmacêutica possui baixa penetração na pele. Dessa forma, os géis
administrados sobre a superfície plantar da pata dos camundongos formaram um filme no
local, onde os ativos ficaram retidos. Outra hipótese, seria que as substâncias ativas no extrato
de L. pinaster tenham maior dificuldade de penetração intrínseca na pele devido à
propriedades físico-químicas desfavoráveis para permeação percutânea. Observa-se que a
atividade dos extratos de L. pinaster é dependente da forma farmacêutica utilizada e dos
excipientes utilizados, o que indica que os ativos presentes necessitam de formulações
adequadas para auxiliar na permeação através da pele.
Já no caso dos géis contendo extrato de Symphytum officinale nas duas concentrações
avaliadas (10,0 % e 16,0 %), que apresentaram atividade farmacológica, os ativos
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provavelmente penetraram na pele, mesmo estando contidos em uma forma farmacêutica
tópica epidérmica. Isto indica uma penetração maior dessas substâncias presentes em
S. officinale, provavelmente devido a suas características químicas favoráveis à permeação
percutânea. Além disso, a atividade dos extratos de S. officinale foi semelhante (P≥ 0,05) nas
doses de 10 e 16% independente da formulação utilizada, o que reforça a hipótese de
penetração intrínseca dos ativos.
A formulação nanoemulsão contendo extrato de Lychnophora pinaster a 0,625 %,
pode não ter apresentado atividade farmacológica por sua baixa concentração de extrato. O
mesmo pode ter ocorrido para as formulações de emulgel contendo extrato de
Symphytum officinale nas concentrações de 2,0 % e 5,0 %.
A consistência dos emulgéis e géis tornou mais fácil a administração e retenção dos
ativos no local da aplicação em relação à administração das nanoemulsões, que foi
parcialmente dificultada por serem formulações muito fluidas. Este fator pode ter contribuído
para a manutenção de maior contato entre a formulação e a pata dos animais durante todo o
tempo de realização do experimento, associado ao fato das patas terem sido protegidas com
gaze após a aplicação de cada formulação. Dessa forma, foi possível sugerir que a viscosidade
das formulações interferiu nos resultados obtidos e, que alterações nas formulações
nanoemulsão, como a veiculação em gel base, poderia tornar a administração mais fácil,
aumentar a permanência do contato entre a formulação e a pata do animal e levar a um
aumento na atividade farmacológica. Quando a nanoemulsão contendo Lychnophora pinaster
foi incorporada ao gel de Hidroxietilcelulose a 7 % (gel 1), levando a obtenção de uma
formulação na concentração final de 2 % de extrato, era esperado que a atividade apresentada
por esta formulação fosse melhor em relação a atividade apresentada pelas nanoemulsões
contendo Lychnophora pinaster a 1,25 % e a 2,0 %. Mas isso não foi observado, pois as
atividades foram semelhantes entre si e também em relação às atividades apresentadas pelos
emulgéis contendo Lychnophora pinaster a 2,0 % e 5,0 %, mostrando que, neste caso, a
viscosidade não foi um fator determinante para a ocorrência do aumento da atividade
farmacológica.
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A administração das nanoemulsões na superfície plantar das patas dos camundongos e
a manutenção do contato entre a formulação e este local, foi dificultada por se tratarem de
formulações muito fluidas, e a movimentação dos animais pode levar ao deslocamento da
gaze que protege as patas e pode prejudicar a absorção dos ativos contidos na formulação. Isto
pode não ocorrer com a administração tópica em humanos, pois devido à racionalidade e a
necessidade de alívio da condição inflamatória, esses indivíduos permitiriam a aplicação da
quantidade necessária de formulação no local afetado e a manutenção do contato requerido
para que a absorção adequada e efetiva ocorra. Para a aplicação em humanos outras formas de
apresentação para as formulações nanoemulsão também podem ser sugeridas, como por
exemplo, spray, que tornaria a administração dessa forma farmacêutica fluida mais fácil e
adequada.
Os resultados apresentados indicam que a formulação na forma de emulsão O/A, seja
no emulgel, seja na nanoemulsão melhorou a resposta farmacológica observada para
concentrações equivalentes de extrato de L. pinaster, especialmente a 2% (P≤ 0,05). Para esta
dose de extrato, existe diferença significativa entre a formulação nanoemulsão e o gel. Esse
dado indica que essas formulações provavelmente induzem uma maior permeação percutânea
dos ativos do extrato responsáveis pelo efeito farmacológico, o que não ocorre com os géis
aquosos preparados que aumentam a retenção dos ativos somente na superfície da pele.
O presente trabalho demonstrou que diferentes formulações contendo o extrato bruto
das espécies Lychnophora pinaster ou Symphytum officinale administradas pela via tópica são
capazes de promover a atividade antiinflamatória local. Com tudo, não foram todas as
formulações avaliadas no modelo de inflamação aguda (edema de pata induzido pela
carragenina) que apresentaram tal atividade. Dessa forma, a escolha do veículo adequado para
os diferentes extratos de espécies com ações farmacológicas é importante para o alcance do
objetivo terapêutico. A identificação dos marcadores químicos responsáveis pelas atividades
estudadas neste trabalho em investigações posteriores poderá ser útil na identificação dos
mecanismos envolvidos na atividade farmacológica para ambas as plantas em estudo.
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• Populações de nanoemulsões monodispersas, de tamanho médio variando entre
233,0 ± 9,39 e 245,1 ± 8,17 nm, contendo o extrato etanólico de Lychnophora pinaster L.
puderam ser produzidas pelo método baseado na nanoprecipitação em concentrações entre 25
e 80 mg/ml.
• Os resultados permitiram determinar dentre as formulações desenvolvidas e avaliadas
aquelas que atuam como antiedematoso e antiinflamatório de ação tópica, sendo elas o
emulgel L. pinaster a 2,0%, e 5,0%, nanoemulsão L. pinaster a 1,2%, e 2,0%, gel contendo
nanoemulsão de L. pinaster a 2,0%, emulgel de S. officinale a 10,0%, e 16% e gel de
S. officinale a 10,0% e 16%.
• As formulações emulgel contendo L. pinaster a 2,0 % e a 5,0 % foram mais ativas
(P ≤ 0,05) que o medicamento padrão, Cataflam (diclofenaco potássico emulgel).
• As bases farmacológicas podem interferir na atividade antiinflamatória apresentada
pelos extratos brutos, visto que o extrato de L. pinaster, quando incorporado ao emulgel
(2,0 % e 5,0 %) foi capaz de produzir uma ação maior que a do Cataflam, enquanto que ao
serem incorporados no gel de natrosol14 % nas mesmas concentrações, estes não
apresentaram atividade farmacológica.
• Sugerimos que as formulações obtidas emulgel contendo L. pinaster a 2,0 %,
nanoemulsão contendo L. pinaster a 1,25 % e emulgel e gel contendo S. officinale a 10,0 %
são interessantes para serem produzidas em escala industrial, pois além da atividade
antiinflamatória, podem ser facilmente obtidas, permitindo a produção em larga escala, sendo
o custo de produção relativamente baixo. As formulações citadas contendo L. pinaster,
principalmente, utilizam pequenas concentrações de extrato bruto, e no caso da nanoemulsão,
é uma formulação moderna e com melhores características sensoriais.
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• Como perspectivas, o presente trabalho propõe uma completa caracterização das
formulações consideradas mais interessantes, iniciando através do estudo da estabilidade
acelerada de cada uma. Particularmente para a naoemulsão, é importante a realização de
estudos como de eficiência de encapsulação e de liberação, utilizando os principais
marcadores químicos da espécie encapsulada, entre outros.
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