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RESUMO 

  
As espécies do gênero Campomanesia (Myrtaceae), popularmente conhecidas 

como gabiroba ou guavira, são utilizadas na medicina popular para o tratamento de 

diversas condições clínicas, incluindo inflamação e reumatismo. Apesar do uso tradicional 

destas espécies, não existem estudos que corroborem sua utilização para esta finalidade. 

Assim, este trabalho teve como objetivo pesquisar a atividade anti-inflamatória e 

antinociceptiva do extrato etanólico de Campomanesia velutina e de suas frações acetato 

de etila e metanólica, bem como realizar o estudo fitoquímico da fração metanólica desta 

espécie vegetal. No estudo fitoquímico, o extrato etanólico bruto (EB) das folhas de C. 

velutina foi submetido à cromatografia em coluna de filtração originando as frações 

hexânica (FH), acetato de etila (FA) e metanólica (FM). Do fracionamento cromatográfico 

de FM foi isolado o flavonol miricetina 3-O-ramnosídeo. Com o objetivo de avaliar a 

atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de EB, FA e FM, os mesmos foram 

submetidos aos métodos in vivo de edema de pata induzido pela carragenina, contorções 

induzidas pelo ácido acético e placa quente. No método do edema de pata induzido pela 

carragenina, EB, FA e FM foram administrados por via oral nas doses de 100 e 300 mg/kg 

e o edema mensurado antes e 3, 6 e 24 h após a administração da solução de 

carragenina. EB e FA, nas duas doses avaliadas (100 e 300 mg/kg), bem como FM na 

maior dose (300 mg/kg) inibiram significativamente a formação do edema. A partir da 

terceira hora foi observada uma redução gradativa no edema desenvolvido para EB (100 

mg/Kg; ∆% 28,53 ± 5,03; 300 mg/kg, ∆% 26,84 ± 4,79), FA (100 mg/Kg; ∆% 31,58 ± 8,46; 

300 mg/kg, ∆% 15,02 ± 4,43) e FM (100 mg/Kg; ∆% 40,21 ± 4,58; 300 mg/kg, ∆% 19,79 ± 

2,89), enquanto para o grupo não tratado esta variação foi de 54,70% ± 8,95. O efeito 

observado foi comparável ao fármaco padrão, a indometacina (27,32% ± 3,76). No tempo 

6 h, foi observada uma menor variação percentual da espessura das patas em todos os 

grupos. Vinte e quatro horas após a administração da carragenina houve uma acentuada 

redução no tamanho do edema desenvolvido em todos os grupos. No método de 

contorções abdominais, EB na dose de 300 mg/kg e FA nas duas doses avaliadas (100 e 

300 mg/kg) produziram redução significativa no número de contorções com 84,01%, 

65,45% e 71,43% de inibição em relação ao grupo controle, respectivamente. A atividade 

antinociceptiva destes grupos foi similar à do fármaco padrão, a indometacina (68,66% de 

inibição). No método da placa quente, o tempo de latência, ou seja, o tempo necessário 
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para que os animais reagissem ao estímulo nociceptivo provocado pelo calor, foi 

mensurado antes e 30, 60 e 120 minutos após a administração das soluções do extrato, 

frações, veículo e morfina (fármaco padrão). A administração por via oral de EB, FA e FM 

não produziu um aumento significativo nos tempos de latência em relação à observação 

inicial, indicando que a atividade antinociceptiva observada não envolve mecanismos 

centrais, sendo mediada perifericamente. O extrato etanólico bruto, suas frações acetato 

de etila e metanólica e as substâncias isoladas da fração metanólica miricetina 3-O-

ramnosídeo e S43p foram avaliadas in vitro quanto à sua capacidade de modular a 

produção de NO, TNF-α e IL-10 por macrófagos J774A.1 estimulados por LPS/IFN-γ. A 

avaliação in vitro mostrou que FA, miricetina e a substância S43p inibiram a produção de 

NO nos macrófagos J774A.1. A miricetina também induziu a produção da citocina anti-

inflamatória IL-10. Nenhuma das amostras foi capaz de inibir a produção de TNF-α. Os 

resultados obtidos demonstraram pela primeira vez a atividade anti-inflamatória e 

antinociceptiva de C. velutina. Apesar dos mecanismos de ação envolvidos não terem 

sido completamente elucidados, parecem envolver a via do NO e da IL-10. As substâncias 

isoladas parecem contribuir para a atividade. Os resultados obtidos justificam o uso da 

espécie na medicina popular para o tratamento de condições inflamatórias e dolorosas. 
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ABSTRACT 

 

The species of Campomanesia (Myrtaceae), popularly known as “gabiroba” or 

“guavira”, are used in folk medicine to treat various medical conditions, including 

inflammation and rheumatism. Despite the traditional use of these species, there is a lack 

of studies to substantiate their use for this purpose. Thus, the aim of this study is to 

investigate the anti-inflammatory and antinociceptive activity of crude ethanolic extract 

from Campomanesia velutina and its ethyl acetate and methanolic fractions, as well as 

hold the phytochemical study of methanolic fraction of this plant. In the phytochemical 

study, the crude ethanolic extract (EB) of the leaves of C. velutina was submitted to 

column chromatography filtration yielding the hexane (FH), ethyl acetate (FA) and 

methanolic (FM) fractions. From chromatographic fractionation of FM was isolated the 

flavonol myricetin 3-O-rhamnoside. In order to evaluate the anti-inflammatory and 

antinociceptive activity of EB, FA and FM, they were evaluated in carrageenan-induced 

paw oedema, acetic acid-induced writhing and hot plate test. In the carrageenan-induced 

paw oedema, EB, FA and FM were orally administered at doses of 100 and 300 mg/kg 

and the paw oedema was measured before and 3, 6 and 24 h after carrageenan injection. 

EB and FA evaluated at both doses (100 and 300 mg/kg), and FM at the highest dose 

(300 mg/kg) significantly inhibited the formation of oedema. From the third hour was 

observed a gradual reduction in oedema developed for EB (100 mg/Kg; ∆% 28.53 ± 5.03; 

300 mg/kg, ∆% 26.84 ± 4.79), FA (100 mg/Kg; ∆% 31.58 ± 8.46; 300 mg/kg, ∆% 15.02 ± 

4.43) e FM 100 mg/Kg; ∆% 40.21 ± 4.58; 300 mg/kg, ∆% 19.79 ± 2.89), while on the 

untreated group this change was 54.70% ± 8,95. The observed effect was comparable to 

standard drug, indomethacin (27.32% ± 3.76). At the time 6 h, there was a lower 

percentage change in the thickness of paws in all groups. Twenty-four hours after 

administration of carrageenan there was a marked reduction in the size of oedema 

developed in all groups. In the acetic acid-induced abdominal writhing, EB at major dose 

(300 mg/kg) and FA at both doses (100 and 300 mg/kg) produced a significant reduction in 

the number of contortions with 84.01%, 65.45% and 71.43% of inhibition, respectively. The 

antinociceptive activity of these groups was similar to the standard drug, indomethacin 

(68.66% inhibition). In the hot plate test, the latency time, i.e., the time required for animals 

to react to the stimulus caused by noxious heat, was measured before and 30, 60 and 120 

minutes after administration of the solutions of the extract, fractions, vehicle and morphine 
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(standard drug). Oral administration of EB, FA and FM did not produce a significant 

increase in latency times, indicating that the observed analgesic activities do not involve 

central mechanisms, being peripherally mediated. The crude ethanolic extract, its acethyl 

acetate and methanolic fractions and isolated compounds from metanolic fraction 

myricetin 3-O-ramnosídeo and S43p were also evaluated in vitro for their ability to 

modulate the production of NO, TNF-α and IL-10 by macrophages J774A.1 stimulated by 

LPS/IFN-γ. The in vitro results showed that FA, myricetin and the substance S43p inhibited 

NO production in macrophages J774A.1. Myricetin also induced the production of IL-10 

anti-inflammatory cytokine. None of the samples was able to inhibit the production of TNF-

α. The results demonstrated for the first time the anti-inflammatory and antinociceptive 

activity of C. velutina. Although the complete mechanisms underlying these actions remain 

to be elucidated, it seems to involve the NO and IL-10 pathway. The isolated compounds 

seem to contribute to these actions. The results obtained justify the use of the plant extract 

in folk medicine for the treatment of inflammatory and painful conditions. 
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As plantas vêm sendo utilizadas no tratamento de enfermidades a milhares de anos 

e durante muito tempo se configuraram como a única alternativa disponível para o alívio 

dos mais diversos sintomas (SAMUELSSON, 2004). Até o começo do século XX, cerca 

de 80% dos medicamentos disponíveis eram obtidos a partir de plantas medicinais 

(McCHESNEY, 2007). Inicialmente, estes medicamentos eram administrados sob a forma 

de extratos brutos, como tinturas, chás e pós (SAMUELSSON, 2004). O isolamento da 

morfina no início do século XIX, seguido da descoberta da digitoxina, quinina, atropina, 

cocaína, entre outras, transformou a forma de utilização das plantas medicinais 

(BALUNAS & KINGHORN, 2005). Estabeleceu-se, então, a tendência de utilização dos 

ativos isolados, já que estes se impuseram devido às vantagens relativas à uniformidade 

da dose, como maior segurança e constância dos efeitos (SCHENKEL et al., 2004).  

Apesar do crescente interesse da indústria farmacêutica com relação às técnicas 

de modelagem molecular, química combinatória, microbiologia industrial, biologia 

molecular, entre outras, os produtos naturais, especialmente as plantas medicinais, 

continuam sendo uma importante fonte de novas drogas, novos protótipos e novas 

entidades químicas, pois nos fornecem uma enorme diversidade em termos de estrutura, 

propriedades físico-químicas e biológicas (NEWMAN et al., 2000; BUTLER, 2004). Essa 

afirmação é facilmente compreendida quando analisamos o número de novas entidades 

químicas obtidas direta ou indiretamente a partir de espécies vegetais. Somente no 

período entre 1981 e 2006, das 1184 novas entidades químicas registradas ao redor do 

mundo, 52% eram relacionadas a produtos de origem natural, incluindo os produtos 

naturais puros, os derivados de produtos naturais, as moléculas sintetizadas tendo como 

modelo um produto natural e os análogos de produtos naturais (NEWMAN & CRAGG, 

2007). Entre os medicamentos disponíveis na terapêutica, estima-se que 25% foram 

desenvolvidos a partir de plantas, sendo que este percentual sobe para 60% no caso dos 

agentes anticancerígenos e para 75% em relação aos antibióticos (CALIXTO, 2003; 

NEWMAN et al., 2003). A natureza ainda é a principal responsável por nos fornecer os 

alicerces para o desenvolvimento de moléculas biologicamente ativas (HAUSTEDT et al., 

2006). 

As espécies vegetais são importantes não somente para a descoberta de novos 

ativos. Elas também podem fornecer um grande número de produtos de importância 

econômica. Entre estes produtos, podemos destacar os fitoterápicos (GUERRA & 

NODARI, 2004). Os fitoterápicos são medicamentos obtidos empregando-se 

exclusivamente matérias-primas ativas vegetais, sendo caracterizados pelo conhecimento 
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da sua eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância 

de sua qualidade (BRASIL, 2004).  

O mercado mundial de fitoterápicos é um segmento em expansão, tendo 

apresentado um expressivo aumento nas últimas décadas, especialmente nos países 

industrializados (SIMÕES & SCHENKEL, 2002; CALIXTO, 2003). Segundo a consultoria 

Analize and Realize, o mercado mundial de fitoterápicos está estimado atualmente em 44 

bilhões de dólares. Já no Brasil não existem dados oficiais sobre este mercado, mas a 

Associação Brasileira de Empresas do Setor Fitoterápico estima que a venda de 

medicamentos fitoterápicos movimente algo em torno de 350 e 550 milhões de dólares 

anualmente. Estes dados indicam que o mercado brasileiro possui um grande potencial 

de crescimento (SIMÕES & SCHENKEL, 2002). 

Entretanto, apesar do Brasil possuir a maior biodiversidade do mundo, 

concentrando cerca de 20% do número total de espécies do planeta, pouco se conhece 

sobre as nossas plantas (CALIXTO, 2003; SIMÕES & SCHENKEL, 2002). Assim, nossa 

imensa biodiversidade vegetal revela um paradoxo. A maioria dos fitoterápicos 

comercializados no Brasil são obtidos a partir de espécies estrangeiras, e apesar das 

plantas medicinais brasileiras serem consideradas altamente promissoras, pouco se 

conhece sobre elas. Apenas 8% da nossa flora foi estudada com o intuito de se descobrir 

compostos bioativos e somente 1.100 espécies vegetais tiveram suas propriedades 

medicinais avaliadas (GUERRA & NODARI, 2004; SIMÕES & SCHENKEL, 2002; PINTO 

et al., 2002).  

O país exporta cerca de 7 milhões de dólares em extratos vegetais de alcaçuz, 

aloés, bardana, catuaba, ipeca e quina, por outro lado, importa uma quantidade 

considerável de princípios ativos, adjuvantes e produtos cosméticos de fonte natural 

(PINTO et al., 2002). Consequentemente, 84% de todos os fármacos consumidos no país 

são importados e 78% da produção brasileira de medicamentos é feita por empresas 

multinacionais (GUERRA & NODARI, 2004).  

Neste contexto, o estudo de plantas medicinais nativas torna-se uma necessidade. 

Ao aproveitarmos racionalmente a nossa biodiversidade vegetal para a produção de 

medicamentos utilizando tecnologia nacional, estaríamos buscando uma alternativa para 

superar a nossa dependência em uma área realmente estratégica. Além disso, 

transformaríamos um imenso patrimônio genético natural em riquezas (CALIXTO, 2003). 

Desde 1978 a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem incentivando os países 

em desenvolvimento a incluírem em seus sistemas de saúde práticas terapêuticas 
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alternativas, como a fitoterapia. No Brasil, o Ministério da Saúde passou a editar, a partir 

de 1995, uma série de medidas regulamentando a produção e a comercialização de 

produtos fitoterápicos. Dentre estas, destaca-se a necessidade de realização de todas as 

fases de avaliação da segurança e eficácia para o lançamento de um novo fitoterápico. 

Os estudos com plantas medicinais são divididos em etapas seqüenciais bem 

definidas: botânica, fitoquímica, estudos não-clínicos e clínicos. A etapa botânica envolve 

a escolha da planta e a identificação segura do material a ser estudado. A fitoquímica 

trabalha com o isolamento, purificação e caracterização dos constituintes químicos da 

espécie. Esta etapa aliada ao monitoramento da atividade biológica de extratos brutos, 

extratos semi-puros, frações e das substâncias purificadas permite direcionar o estudo 

para a obtenção dos compostos farmacologicamente ativos (CECHINEL-FILHO & 

YUNES, 1998; MACIEL et al., 2002). Os estudos não-clínicos consistem na investigação 

dos efeitos farmacológicos da planta, bem como a determinação do mecanismo de ação e 

a aplicabilidade terapêutica. Engloba os estudos farmacodinâmicos, farmacocinéticos e 

toxicológicos, realizados in vivo e in vitro. Finalmente, a etapa clínica tem o objetivo de 

comprovar o potencial terapêutico do medicamento na espécie humana. Todos estes 

estudos irão fornecer os subsídios científicos necessários ao registro de um novo 

medicamento fitoterápico (LAPA et al., 2004). 

Mas a escolha de uma espécie vegetal para ser estudada com vistas à descoberta 

de atividades biológicas importantes não é uma tarefa simples. O uso popular e tradicional 

de plantas pode servir de base para a busca sistemática de novos fármacos. Mas a 

etnobotânica, por si só, não é uma estratégia suficiente para validar o uso seguro e eficaz 

de uma espécie vegetal.  Ela deve estar aliada à etnofarmacologia, que consiste na 

exploração científica multidisciplinar de substâncias biologicamente ativas 

tradicionalmente empregadas por determinado grupamento humano. Assim, a forma 

como uma determinada população faz uso da flora aliada aos estudos 

químicos/farmacológicos é apontada como um dos caminhos mais promissores para a 

descoberta de produtos naturais bioativos (ELISABETSKY, 1987; MACIEL et al., 2002). 

Neste contexto, a realização desta pesquisa é de grande importância, pois busca 

subsídios científicos que validem o uso da espécie Campomanesia velutina pela 

população. A planta da qual este trabalho trata é pertencente ao gênero Campomanesia, 

sendo popularmente conhecida como gabiroba. O uso medicinal da gabiroba engloba 

diversas condições clínicas, destacando-se a sua utilização como agente anti-inflamatório 

e anti-reumático. Entretanto, não existem estudos que corroborem seu uso para esta 
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finalidade. Sendo assim, a possível comprovação da atividade anti-inflamatória e 

antinociceptiva dos extratos de Campomanesia velutina através de estudos em modelos 

animais e a posterior elucidação dos mecanismos envolvidos nestas atividades, caso as 

mesmas sejam comprovadas, através de estudos in vitro, seriam os primeiros passos 

para o desenvolvimento de um produto fitoterápico a partir da biodiversidade brasileira. 

A pesquisa por novos agentes anti-inflamatórios se justifica pelas próprias 

características da inflamação. O processo inflamatório tem a finalidade de proteger nosso 

organismo contra injúrias e infecções. Entretanto, em muitas situações, a resposta 

inflamatória resulta em lesão tecidual, com perda da função normal do tecido, e em 

diversas patologias, como artrite reumatóide, psoríase, etc. Os medicamentos disponíveis 

no mercado para o tratamento de desordens inflamatórias (anti-inflamatórios esteroidais e 

não-esteroidas) são em sua maioria inespecíficos, gerando inúmeras reações adversas. 

Por isso, o desenvolvimento de novos anti-inflamatórios seguros e mais específicos 

continua sendo um tópico de grande interesse. E a busca por novos agentes entre as 

plantas superiores utilizadas na medicina tradicional aparece com destaque neste 

contexto, pois as espécies vegetais podem prover não somente formulações fitoterápicas 

efetivas, mas também importantes compostos “leads” para a indústria farmacêutica.  

Somado a estes fatores, há ainda o atual cenário no campo das pesquisas, onde 

se pode observar um grande incentivo para os estudos de plantas com potencial 

terapêutico.
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2.1. OBJETIVO GERAL 
 

 O presente trabalho propõe avaliar as atividades anti-inflamatória in vitro e in vivo e 

antinociceptiva in vivo do extrato etanólico, frações deste extrato e de substâncias puras 

obtidas de Campomanesia velutina (Cambess.) O. Berg. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Realizar o fracionamento cromatográfico do extrato etanólico bruto de 

Campomanesia velutina para obtenção das frações hexânica, acetato de etila e 

metanólica.  

II. Avaliar in vivo e in vitro a atividade anti-inflamatória do extrato etanólico e de 

suas frações utilizando o método in vivo de edema de pata induzido pela 

carragenina e o método in vitro de inibição da produção de óxido nítrico (NO), 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 10 (IL-10). 

III. Avaliar in vivo a atividade antinociceptiva do extrato etanólico e de suas frações 

utilizando os métodos da placa quente e de contorções abdominais induzidas 

pelo ácido acético. 

IV. Realizar o fracionamento cromatográfico da fração metanólica para isolar e 

elucidar as estruturas químicas dos constituintes químicos. 

V. Avaliar in vitro a atividade anti-inflamatória das substâncias purificadas 

utilizando os métodos mencionados no item II. 
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3.1. O GÊNERO CAMPOMANESIA  
 

 O gênero Campomanesia é um dos mais de cem gêneros subordinados à família 

Myrtaceae, uma das mais importantes famílias de espécies frutíferas. Os representantes 

dessa família apresentam porte arbustivo ou arbóreo, raramente subarbustos, tronco com 

córtex esfoliante, folhas geralmente opostas, inflorescência cimosa, flores vistosas e 

frutos do tipo baga, drupa, cápsula ou núcula (SOUZA & LORENZI, 2005). A família inclui 

cerca de 130 gêneros e 4000 espécies que se distribuem nas regiões tropicais e 

subtropicais (BARROSO, 1991; VALILLO et al., 2006). 

 A família Myrtaceae é subdividida em duas subfamílias: Leptospermoideae e 

Myrtoideae. A subfamília Leptospermoideae ocorre principalmente na Austrália e 

Polinésia, seus representantes apresentam folhas alternas, frutos secos e capsulares. 

Pertencem a essa subfamília os gêneros Eucalyptus, Leptospermum e Melaleuca. As 

espécies da subfamília Myrtoideae fornecem frutos carnosos e baciformes, possuem 

folhas opostas e são representados em cerca de 70 gêneros, incluindo, entre outros, 

Campomanesia, Myrtus, Psidium, Pimenta e Eugenia. Distribuem-se pelas regiões 

tropicais e subtropicais americanas, com pouquíssimos representantes em zonas 

temperadas (BARROSO, 1991; AURICHIO & BACCHI, 2003). No Brasil, Myrtaceae 

representa uma das maiores famílias da flora brasileira, com 23 gêneros e 

aproximadamente 1000 espécies. Diversas espécies frutíferas pertencem a essa família, 

mas seu plantio em escala comercial ainda é inexpressivo e depende da domesticação. A 

espécie mais difundida e que já foi alvo de inúmeros estudos é a goiabeira (Psidium 

guajava), mas diversas outras espécies permanecem sendo apreciadas apenas como 

plantas silvestres ou comercializadas em pequena escala. Este é o caso da jabuticabeira 

(Myrciaria cauliflora), da pitangueira (Eugenia uniflora), do araçá (Psidium cattleyanum), 

do cambuci (Campomanesia phae), da gabirobeira (Campomanesia spp.), entre outras 

(SOUZA & LORENZI, 2005). 

          O gênero Campomanesia compreende cerca de 30 espécies, das quais 24 ocorrem 

no Brasil. As espécies de Campomanesia podem ser encontradas do norte da Argentina 

até a ilha de Trindade, e das costas brasileiras até os Andes, Peru, Equador e Colômbia 

(LANDRUM, 1986). Em Minas Gerais, podem ser encontradas aproximadamente 17 

espécies deste gênero (CORRÊA, 1952).   
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Os espécimes do gênero apresentam porte arbustivo ou arbóreo e geralmente são 

plantas pouco exigentes quanto ao tipo de solo, crescendo naturalmente em solos pobres 

em nutrientes. Suas flores são pentâmeras, solitárias e axilares. Florescem nos meses de 

agosto a novembro e os frutos amadurecem de outubro a dezembro. Os frutos são 

plurisseriados e apresentam formato redondo, com coloração que varia do verde ao 

amarelo e possuem aroma adocicado e agradável (LANDRUM, 1986; SOBRAL, 2003; 

VALILLO et al., 2006).            

No Brasil, as Campomanesias são conhecidas popularmente como gabiroba, 

guabiroba, guabiroba-da-mata, guavira, cambuci, entre outros. Seus frutos comestíveis 

destacam-se como importane recurso alimentar da fauna e são consumidos por várias 

espécies de pássaros, pequenos mamíferos, peixes e até répteis. O lagarto teiú 

juntamente ao macaco mono-carvoeiro e ao macaco-prego representam os principais 

agentes dispersores das sementes das espécies. Os frutos também são bastante 

apreciados pelo homem. Além de serem consumidos “in natura”, eles são utilizados na 

produção de doces caseiros, sorvetes, aguardente, licores e refrescos (LORENZI, 1992; 

CARRARA, 1997; VALILLO et al., 2005). 

 

 
Figura 3.1: Frutos das espécies de Campomanesia 

 

As cascas e folhas das espécies de Campomanesia, preparadas por infusão, são 

utilizadas na medicina popular como depurativo, anti-diarréico, anti-reumático, anti-

inflamatório, antipirético, antisséptico das vias urinárias, no tratamento da diabetes, de 

problemas estomacais e para a redução dos níveis sanguíneos de colesterol (BARROSO, 

1991; CRAVO, 1994; ALICE et al., 1995; RAMOS et al, 2007; COUTINHO et al., 2008).  

Mas apesar de serem amplamente utilizadas pela população, existem poucos 

estudos publicados sobre a composição química e as propriedades medicinais das 

espécies do gênero. A maioria dos estudos encontrados refere-se às espécies C. 

adamantium e C. xanthocarpa. Com relação à espécie objeto deste estudo, a 
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Campomanesia velutina, a busca por publicações em diversas bases de dados não 

retornou nenhum resultado, caracterizando o cunho inédito desta pesquisa.  

Vallilo e colaboradores (2006) realizaram o estudo do óleo essencial dos frutos de 

C. adamantium utilizando cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(CG-EM), o que permitiu a identificação de 30 componentes, entre monoterpenos de 

fórmulas moleculares C10H14, C10H16, C10H18O, C11H18O2 e sesquiterpenos com fórmulas 

moleculares C15H24 e C15H24O. Entre estes, destacam-se a presença dos sesquiterpenos 

cariofileno e do seu isomero α-cariofileno, bem como, dos monoterpenos ocimeno, 3-

careno e do D-limoneno.   

            

 

Figura 3.2: Os sesquiterpenos cariofileno (1) e seu isômero α-cariofileno (2) e os moterpenos 
ocimeno (3), 3-careno (4) e D-limoneno (5) isolados do óleo essencial dos frutos de C. 
adamantium. 
 

Diversos trabalhos procuraram caracterizar a composição química do óleo 

essencial obtido das folhas de C. adamantium. Em estudo realizado por Wisniewski-Júnior 

e colaboradores (2007) foram identificados 55 componentes através de CG-EM. O óleo 

demonstrou conter principalmente sesquiterpenos (56.3%) e monoterpenos (25,6%). Os 

constituintes majoritários foram o geraniol (18,1%), espatulenol (6,5%) e globulol (4,7%). 

 
Figura 3.3:  Constituintes majoritários identificados no óleo essencial das folhas de C. 
adamantium: geraniol (1), espatulenol (2) e globulol (3). 
 

  Já a caracterização do óleo essencial das folhas de C. adamantium através da 

combinação de CG-EM e índice de retenção levou à identificação de 95 componentes, 

incluindo hidrocarbonetos terpênicos, éteres, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, fenóis e 
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epóxidos. Na floração, os constituintes majoritários foram os monoterpenos D-limoneno, 

α-pineno e β-pineno. No estágio de frutificação, o biciclogermacreno e o germacreno D 

foram os principais constituintes. Já no estágio vegetativo os principais componentes 

foram os sesquiterpenos biciclogermacreno e globulol. O óleo essencial do estágio 

reprodutivo demonstrou uma alta atividade contra Staphyloccocus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa e Candida albicans e todos os óleos demonstraram ação moderada sobre 

Escherichia coli. Neste estudo também foi avaliada a atividade antioxidante dos óleos 

essenciais usando o método do DPPH, entretanto, todos apresentaram uma baixa 

atividade antioxidante (COUTINHO et al., 2009). 

 
Figura 3.4: Constituintes majoritários encontrados no óleo essencial das folhas de C. 
adamantium: α-pineno (1), β-pineno (2), germacreno D (3) e biciclogermacreno (4). 
 

 Em 2007, Ramos e colaboradores avaliaram o potencial citotóxico e a atividade 

antioxidante do extrato hexânico das folhas de C. adamantium. No teste com Artemia sp. 

não se observou mortalidade dos microcrustáceos na concentração de 2 mg/mL do 

extrato, indicando que os mesmos não apresentam substâncias potencialmente 

citotóxicas. A partir do ensaio com o radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH), 

pôde-se observar que os extratos não apresentaram atividade antioxidante significativa.  

Já Coutinho e colaboradores (2008) demonstraram a alta atividade antioxidante do 

extrato metanólico das folhas de C. adamantium coletadas durante a floração. O 

monitoramento da atividade antioxidante foi feito pela inibição da peroxidação usando o 

sistema do ácido linoleico e o método do DPPH. O teor de compostos fenólicos das 

amostras também foi determinado e variou de 7,2 a 21,2 mg/g. Também foram isolados 

cinco flavanonas e três chalconas deste extrato: 7-hidroxi-5-metoxi-flavanona (1); 7-

hidroxi-5-metoxi-6-metilflavanona (2); 5,7-dihidroxi-6-metilflavanona (3); 5,7-dihidroxi-8-

metilflavanona (4); 5,7-dihidroxi-6,8-dimetilflavanona (5); 2’,4’-dihidroxi-6’-

metoximetilchalcona (6);  2’,4’-dihidroxi-6’-metoxi-5’-metilchalcona (7); 2’,4’-dihidroxi-6’-

metoxi-3’-metilchalcona. 
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Figura 3.5: Estruturas químicas das flavanonas e chalconas isoladas do extrato metanólico de C. 
adamantium. 
 

Kataoka e colaboradores (2008) avaliaram a atividade antimicrobiana dos extratos 

etanólicos das folhas e das cascas dos frutos de C. adamantium. O extrato da folha não 

apresentou atividade antimicrobiana importante. Já o extrato das cascas dos frutos foi 

capaz de inibir o crescimento dos seguintes microrganismos: Staphyloccocus aureus, 

Staphylococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans. Em outro 

estudo, o extrato acetato de etila dos frutos demonstrou promissora atividade contra 

Mycobacterium tuberculosis. Esta atividade parece estar relacionada à presença de 

flavanonas e chalconas neste extrato (PAVAN et al., 2009). 

O extrato hidroálcoolico das folhas de C. xanthocarpa foi avaliado quanto à 

atividade antiulcerogênica, toxicidade aguda e perfil fitoquímico. A administração oral do 

extrato na dose de 400 mg/Kg foi capaz de prevenir a ulceração gástrica em ratos e não 

produziu sintomas tóxicos em camundongos tratados com doses de até 5 g/kg. A 

cromatografia em camada delgada utilizando diferentes sistemas eluentes e reveladores 

confirmou a presença de flavonóides, saponinas e taninos no extrato (MARKMAN et al., 

2004).  

Biavatti e colaboradores (2004) investigaram o efeito da infusão das folhas de C. 

xanthocarpa em ratos submetidos a uma dieta altamente calórica. Neste estudo, o 

tratamento crônico com o extrato aquoso das folhas desta espécie promoveu uma 

redução significativa no ganho de peso dos animais, comparado ao grupo controle, além 

de reduzir a glicemia. Entretanto, não foram observados efeitos nos níveis lipídicos. 

6  R1 =  R2  = H 

7  R1 = H  e R2  = CH3 

8  R1 = CH3 e R2 = H 

 

1  R1 = OCH3  R2  = R3 = H 

2  R1 = OCH3   R2 = CH3  R3 = H 

3  R1 = OH  R2 = CH3   R3 = H 

4  R1 = OH R2  = H  R3 = CH3 

5  R1 = OH  R2  = R3 = CH3 
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Em trabalho realizado por Limberger e colaboradores (2001) sobre a composição 

química do óleo das folhas de C. xanthocarpa, os autores identificaram como constituintes 

principais os sesquiterpenos espatulenol (9,9%) e globulol (6,2%) e o monoterpeno linalol 

(17,2%). A análise do óleo essencial dos frutos de C. xanthocarpa revelou a presença de 

62 componentes, correspondendo a 100% dos constituintes do óleo, destacando-se 

dentre eles os monoterpenos α-pineno (15%), ocimeno (10,8%) e β-pineno (10,5%) 

(VALLILO et al., 2008). 

 
Figura 3.6: Linalol, um dos constituintes majoritários do óleo essencial das folhas de C. 
xanthocarpa. 

 

  A investigação química do extrato metanólico das sementes de C. lineatifolia levou 

ao isolamento de três pigmentos do tipo β-tricetonas, denominados champanonas A e B, 

juntamente com a já conhecida champanona C. Estes três compostos apresentaram uma 

atividade antimicrobiana intermediária frente aos seguintes microorganismos: Micrococcus 

luteus, Seraatia marcescens, Salmonella enteriditis, Bacillus subtillis, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus faecalis e Candida 

albicans (BONILLA et al., 2005). 

 

 
Figura 3.7: Estrutura química das champanonas A, B e C isoladas das folhas de Campomanesia 
lineatifolia. 
 

A análise do extrato hexânico de C. pubescens indicou a presença de 

sesquiterpenos hidrocarbonetos e oxigenados, os majoritários foram o biciclogermacreno 

(13,6%), espatulenol (12,6%) e germacreno D (10,4%). O β-sitosterol (21,8%) também foi 

identificado na amostra. O extrato não foi considerado tóxico para Artemia salina, pois não 
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apresentou mortalidade dos microcrustáceos na concentração de 2,2 mg/mL (CARDOSO 

et al., 2008). 

 

Figura 3.8: β-sitosterol, um dos constituintes majoritários do extrato hexânico da espécie C. 
pubescens. 
 
 

3.1.1. A ESPÉCIE CAMPOMANESIA VELUTINA 
 

 A espécie Campomanesia velutina (Cambess.) O. Berg é uma espécie da família 

Myrtaceae, endêmica no nosso país, encontrada no cerrado, caatinga e mata atlântica 

desde o Maranhão, Minas Gerais, Goiás até o Distrito Federal (LANDRUM, 1986). 

Apresenta porte arbóreo, podendo atingir 8 m de altura, e é exclusiva do interior das 

matas de galeria.  

 
Figura 3.9: Distribuição geográfica da espécie Camponesia velutina (Cambess.) O. Berg no 
Brasil. As regiões coloridas representam os estados em que já foram identificados representantes 
desta espécie. 
 

  Os representantes da espécie apresentam o tronco retilíneo com ritidoma rugoso, 

descamante e de cor marrom-escuro. Possui râmulos achatados e sulcados, cobertos por 

tricomas hirsutos e esbranquiçados. Suas folhas são grandes, elípticas, obovadas ou 



                                                                                                                                                                                    Revisão da Literatura                                                                                   

 
16                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

oblongas, membranáceas a cartáceas, cobertas por tricomas hirsutos dispostos 

principalmente sobre as nervuras foliares da face abaxial. As folhas apresentam a base 

aguda e o ápice agudo a acuminado, com pecíolos de 4,5-8 mm, glandulosas e discolores 

(ARANTES E MONTEIRO, 2002).   

As flores são solitárias, axilares, com pedúnculos de 2,4-3,5 cm e cobertura pouco 

densa de pêlos curtos e macios. Os botões têm de 4-6,5 mm, são obovados com as 

sépalas tringulares a agudas, revestidas internamente por pêlos curtos e flexíveis cujo 

brilho se assemelha ao da seda, conferindo um aspecto acetinado às mesmas, e 

externamente apresentam uma cobertura pouco densa de pêlos curtos e macios, 

praticamente invisíveis a olho nu. O tamanho das pétalas varia 6-7,5 mm, e elas são 

obovadas, glabras e ciliadas. A floração ocorre de agosto a outubro e a frutificação de 

outubro a novembro. Seus frutos são carnosos, com 12-15 mm de largura, coloração 

alaranjada, globosos e pubescentes. A espécie é hermafrodita e a dispersão dos 

propágulos é feita por aves (ARANTES & MONTEIRO, 2002; OLIVEIRA & PAULA, 2001; 

PINHEIRO & RIBEIRO, 2001). 

 

 
Figura 3.10: Exsicata da espécie Campomanesia velutina disponível no herbário da Universidade 
Estadual do Arizona, Estados Unidos. Em destaque, o fruto e as flores. 
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3.2. INFLAMAÇÃO E DOR 
 

A inflamação ocorre como uma resposta do tecido à injúria celular e caracteriza-se 

por ser um fenômeno complexo, dinâmico e multimediado, podendo manifestar-se a partir 

de uma variedade de estímulos, como danos físicos (queimadura, trauma) radiação 

ultravioleta, infecção por microorganismos, reações imunológicas, etc. Os sintomas 

clássicos da inflamação são vermelhidão (eritema), inchaço (edema), calor (aumento da 

temperatura na região), dor e perda da função (CHEN et al., 2007; SOBOLEWSKI et al., 

2010). 

O processo inflamatório envolve uma complexa cascata de eventos bioquímicos e 

celulares, que resultam na síntese e/ou liberação de uma variedade de mediadores. 

Estes, por sua vez, irão ativar várias vias de sinalização a fim de modular a proliferação, 

morte e diferenciação celular. A cascata da inflamação pode levar ao desenvolvimento de 

diversas doenças, como asma crônica, artrite reumatóide, esclerose múltipla, psoríase, 

diabetes, Alzeiheimer, entre outras. Muitas dessas doenças são debilitantes e estão se 

tornando cada vez mais comuns com o envelhecimento da população (GAUTAM & 

JACHACK, 2009; SOBOLEWSKI et al., 2010). 

No processo inflamatório, os macrófagos e leucócitos polimorfonucleares 

recrutados pelos sítios de lesão desempenham um papel fundamental mediante a 

liberação de citocinas, como as interleucinas 1 e 6 (IL-1 e IL-6) e o TNF-α (AKIRA et al., 

1990). A migração destas células, sua adesão ao endotélio e a subsequente migração 

transendotelial envolve a ativação tanto do endotélio quanto dos leucócitos, resultando na 

liberação de um grande número de moléculas de adesão, incluindo as selectinas e 

integrinas, fatores quimiotáticos conhecidos como quimiocinas, óxido nítrico e receptores 

de adesão. A IL-1 e o TNF-α são capazes de ativar as células endoteliais para produzirem 

selectinas iniciando o processo de adesão (ADAMS & NASH, 1996; ALBELDA & BUCK, 

1995). 

Os macrófagos e neutrófilos recrutados, bem como as células teciduais lesadas, 

liberam uma variedade de substâncias oxidantes e enzimas criando um estresse 

oxidativo, no qual espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio são produzidas em 

abundância, promovendo a indução de um grande número de fatores transcricionais, 

como NF-kB. Estes fatores de transcrição estimulam a produção de uma segunda onda 

de produtos gênicos que codificam enzimas com capacidade de eliminar radicais livres 

(catalases), com atividade de reparo tecidual (colagenase, estromelisina), bem como a 
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produção de citocinas, receptores de superfície celular, moléculas de adesão, fatores de 

crescimento e de outros mediadores inflamatórios (DRAY, 1995; COOB et al., 1996). 

Uma série de mediadores é produzida no processo inflamatório pelos leucócitos, 

plaquetas circulantes, por células do endotélio vascular, células imunes, incluindo os 

mastócitos, e por células do sistema nervoso periférico. Entre tais substâncias podemos 

destacar as aminas vasoativas (histamina e serotonina), a bradicinina, os produtos da 

cascata do ácido araquidônico (prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos), as 

proteases plasmáticas (sistema do complemento, das cininas e da coagulação), fator de 

ativação plaquetária (FAP), óxido nítrico (NO) e diversas citocinas (CARVALHO E 

LEMÔNICA, 1998; FERREIRA, 2002).  

A interferência farmacológica no processo inflamatório é justificada quando a 

inflamação deixa de exercer um papel protetor passando a atuar contra substâncias 

inofensivas ou contra os tecidos do próprio organismo, de modo que as próprias 

respostas podem produzir lesão e passar a constituir parte do processo patológico, ou 

quando suas manifestações são exacerbadas a ponto de se tornarem incômodas ao 

indivíduo, o que caracteriza a dor inflamatória (RANG et al., 2007).  

A dor é definida como uma experiência desagradável e complexa, de natureza 

sensorial, cognitiva e emocional, associada ao dano tecidual real ou potencial e 

manifestada por reações autonômicas, psicológicas e comportamentais (TERMAN & 

BONICA, 2003). Normalmente, a nocicepção e a percepção da dor são evocadas 

somente a pressões e temperaturas extremas o suficiente para provocar danos teciduais, 

por moléculas tóxicas e por mediadores inflamatórios (DUBIN & PATAPOUTIAN, 2010). 

A sensação dolorosa origina-se a partir da estimulação de receptores específicos 

denominados nociceptores, presentes nas terminações periféricas das fibras nervosas 

aferentes primárias. O estímulo é transmitido da periferia para o Sistema Nervoso Central 

(SNC) por fibras Aδ rápidas, cujos axônios são mielinizados e suportam velocidades de 

condução de aproximadamente 5-30 m/s e por fibras do tipo C lentas, que possuem 

axônios não mielinizados de pequeno diâmetro e com velocidade de condução de 0,4-1,4 

m/s (DJOUHRI & LAWSON, 2004; WOOLF & MA, 2007). 

Os nociceptores envolvidos na dor inflamatória são polimodais, ou seja, são 

sensíveis a diferentes tipos de estímulos. Também possuem um alto limiar de 

excitabilidade, o que significa que um estímulo nociceptivo mínimo (mecânico, térmico ou 

químico) é incapaz de ativá-los caso se encontrem em seu estado normal. Somente se os 
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mesmos tiverem sido previamente sensibilizados é que poderá ocorrer a ativação 

(FERREIRA & LORENZETI, 1981). 

Os mecanismos de sensibilização periférica da dor inflamatória ainda não foram 

completamente elucidados. Mas o conhecimento da biologia molecular dos receptores 

permitiu um avanço no entendimento do mecanismo de ação de diversos 

neurotransmissores e fármacos envolvidos na modulação periférica da nocicepção. O 

mecanismo de transdução neuroquímica da dor envolve, geralmente, a interação dos 

mediadores inflamatórios em receptores específicos que se encontram acoplados a 

sistemas efetores. Os principais sistemas efetores dos receptores dos mediadores 

inflamatórios são representados pela adenililciclase, guanililciclase, fosfolipase C, 

fosfolipase A2, tirosina quinase e canais iônicos (RICHARDSON & VASKO, 2002; 

WOOLF & COSTIGAN, 1999). 

Os mediadores inflamatórios ao interagirem com seus receptores ativam os 

respectivos sistemas efetores promovendo uma regulação funcional crescente ou 

decrescente dos receptores. A regulação crescente, ou de hiperalgesia, pode ser 

observada em nociceptores encontrados em fibras aferentes que inervam a pele e 

vísceras, que podem apresentar-se irresponsivos a estímulos de grande intensidade, mas 

quando influenciados por mediadores inflamatórios exibem atividade espontânea ou 

tornam-se sensibilizados e responsivos a estímulos sensoriais. Determinados mediadores 

inflamatórios, como o fator de crescimento do nervo (NGF) e citocinas, também podem 

promover a expressão de genes que codificam a síntese da proteína do receptor ou do 

canal iônico, desencadeando uma hiperalgesia ou uma resposta mais intensa ao estímulo 

nociceptivo (CARVALHO & LEMÔNICA, 1998).  

Diversos mediadores inflamatórios têm sido identificados como potencialmente 

hiperalgésicos, incluindo a IL-1, IL-8, NGF, PG´s, leucotrienos, bradicinina, serotonina, 

adenosina, histamina, substância P e NO (LEVINE & TAIWO, 1994; LEVY & 

STRASSMAN, 2004). Estes mediadores podem ser classificados como aqueles que 

ativam diretamente ou causam a sensibilização dos nociceptores. Entre os mediadores 

que ativam diretamente os nociceptores destacam-se a histamina e a bradicinina. Os 

mediadores que apresentam a propriedade de sensibilizar os nociceptores, tornando-os 

sensíveis ao menor estímulo são a serotonina, os derivados do metabolismo do ácido 

araquidônico, principalmente as prostaglandinas, noradrenalina e dopamina, a IL-1 e o 

FAP. Uma vez liberados, estes mediadores promovem de forma sinérgica uma alteração 

no mecanismo de transdução periférica do estímulo doloroso aumentando a sensibilidade 
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de transdução dos nociceptores de elevado limiar, com conseqüente redução no limiar de 

percepção da dor, exagerada reposta a estímulos supralimiares (hiperalgesia) e dor 

espontânea (CARVALHO & LEMÔNICA, 1998).   

Ocasionalmente também ocorre uma regulação decrescente ou dessensibilização 

do receptor, seja pela internalização do receptor, pela liberação de segundos 

mensageiros inibitórios, através de modulação da transcrição gênica, ou ainda, através de 

mecanismos de feedback (retroalimentação) de modulação dos sistemas efetores 

intracelulares e de liberação de mediadores inflamatórios (LODISH et al., 2000; 

CARVALHO et al, 1997).  

 Diversas classes de medicamentos são utilizadas no tratamento dos distúrbios 

inflamatórios e de suas manifestações dolorosas, como corticosteróides, anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINEs) e produtos biológicos (GAUTAM & JACHAK, 2009). Pacientes 

tratados com corticóides sofrem com inúmeros efeitos adversos graves, como síndrome 

de Cushing, hipertensão, hiperglicemia, fraqueza muscular, maior susceptibilidade a 

infecções, osteoporose, glaucoma, distúrbios psquiátricos, entre outros (SCHIMMER & 

PARKER, 2001). As terapias biológicas ainda apresentam um custo muito alto e os 

pacientes que recebem estas terapias estão mais sujeitos ao risco de desenvolver 

complicações cardíacas. Além disso, é difícil predizer as possíveis reações adversas que 

podem ocorrer com estas terapias com base somente nos ensaios in vitro (STRAND et 

al., 2007). 

Os AINEs estão entre as drogas mais utilizadas no mundo e são especialmente 

importantes devido suas propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias 

(CHAN & GRAHAM, 2004). O mecanismo de ação destes fármacos envolve a inibição da 

enzima ciclooxigenase (COX) que catalisa o metabolismo do ácido araquidônico a vários 

eicosanóides e prostanóides, incluindo PG´s, prostaciclinas e tromboxano (Tx) (CHAN et 

al., 1999). Duas isoformas da COX são conhecidas. A COX-1 é a isoforma constitutiva 

expressa em vários tecidos, incluindo trato gastrointestinal (TGI), rins e plaquetas. Ela é 

responsável pela produção de PG´s no TGI e nos rins, as quais preservam a integridade 

da mucosa e o fluxo sanguíneo renal. Nas plaquetas, a COX-1 é responsável pela 

produção de Tx A2 que promove a ativação e agregação plaquetária. A COX-2 é a forma 

induzível, expressa nos sítios de inflamação, mas também é uma enzima constitutiva em 

alguns tecidos, podendo ser encontrada nos rins, cérebro, ossos e órgãos reprodutivos 

(VANE & BOTTING, 1995; CHEN et al., 2008).  
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O uso de AINEs, tanto os seletivos quanto os não seletivos da COX-2, está 

associado à ocorrência de diversas reações adversas, que incluem desordens 

gastrointestinais, toxicidade renal e cardiovascular, entre outros (CHEN et al., 2008). 

Anorexia, azia, dispepsia, náuseas, diarréia e dor abdominal são sintomas comuns 

com o uso de AINEs (LOGAN & DELANEY, 2001). Eventos graves no TGI, como 

perfuração ou sangramentos devido à ulceração gástrica ou duodenal ocorrem em até 2% 

dos usuários de AINEs (TRAMER et al., 2000). Há também indicações que estes 

medicamentos podem causar inflamação e cicatrizes no intestino delgado e cólon, 

entretanto, estes eventos são muito menos comuns (LAINE et al., 2003). Os efeitos 

gastrointestinais dos AINEs são consequência da inibição da COX-1. Entretanto, o 

desenvolvimento dos inibidores seletivos da COX-2 não significou o fim destes sintomas. 

Apesar das reações adversas dispépticas serem especialmente comuns com o uso de 

inibidores não seletivos da COX-2, elas parecem estar igualmente presentes com o uso 

prolongado e altas doses de inibidores seletivos da COX-2 (LANGMAN et al., 1999). 

Os AINEs também podem provocar edema, hipertensão e insuficiência renal, 

exacerbando a insuficiência cardíaca em indivíduos susceptíveis. Isto porque as PG´s 

controlam o fluxo renal, a taxa de filtração glomerular e a excreção de água e sal pelos 

rins. Tanto a COX-1 quanto a COX-2 são importantes na regulação do fluxo sanguíneo 

renal e os inibidores seletivos da COX-2 não possuem qualquer vantagem sobre os 

agentes não seletivos em termos de toxicidade renal ou hipertensão (DUNN, 2000).   

Vários inibidores seletivos da COX-2 aumentam o risco de complicações 

cardiovasculares, como infarto do miocárdio, quando comparado aos não seletivos 

(CHEN et al., 2008). É possível que alguns AINEs não seletivos possam promover um 

variado grau de proteção cardiovascular através de sua habilidade em inibir o Tx nas 

plaquetas (PATRONO et al., 2008). Já os inibidores seletivos da COX-2 não são capazes 

de inibir a produção plaquetária de Tx. Além disso, estes agentes demonstraram inibir a 

produção de prostaciclinas vasculares, que possuem propriedades vasodilatoras 

importantes e inibem a agregação plaquetária. Assim, a habilidade dos COX-2 seletivos 

em inibir a prostaciclina sem inibir a produção de Tx poderia, teoricamente, criar um 

desequelíbrio, resultando em uma tendência de aumento do risco de eventos trombóticos 

(McADAM et al., 1999). 

Uma variedade de outros efeitos adversos, tais como erupções cutâneas, 

fotossensibilidade, reações alérgicas, ulcerações na boca, dores de cabeça e zumbidos 

pode ocorrer com o uso de AINEs (SILVERSTEIN et al., 2000). 
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Diante de tantos efeitos adversos severos que a terapêutica atual acarreta, a busca 

por novos medicamentos com atividade anti-inflamatória e analgésica que possuam ações 

mais específicas e uma menor incidência de efeitos colaterais torna-se uma necessidade, 

já que milhões de pessoas utilizam estes fármacos para alívio de seus males. Além disso, 

o mercado internacional destes medicamentos é estimado em vários bilhões de dólares, o 

que também justifica a pesquisa por novos fármacos. 

Neste contexto, a busca por novas substâncias ativas em plantas medicinais pode 

contribuir para ampliar as possibilidades terapêuticas para o tratamento da inflamação e 

da dor. As plantas têm sido a base de muitos sistemas tradicionais de medicina em todo o 

mundo e ainda hoje continuam fornecendo novos medicamentos à humanidade (JACHAK 

& SAKLANI, 2007). Existem vários registros na medicina tradicional com foco no alívio da 

dor e da inflamação. Somente de janeiro de 2000 a março de 2008, uma revisão da 

literatura revelou a existência de 254 moléculas de origem natural com significativa 

atividade anti-inflamatória. Estas substâncias apresentam uma variedade de estruturas, já 

que pertencem a diferentes classes químicas, tais como alcalóides, esteróides, 

triterpenóides, polifenóis, fenilpropanóides, ácidos graxos e lipídios, entre outros 

(GAUTAM & JACHAK, 2009). 
 

O estudo das espécies vegetais pode nos oferecer uma gama imensa de 

substâncias com potencial atividade anti-inflamatória e analgésica, além de possibilitar o 

desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos para o tratamento de inflamação e dor. 

Portanto, as plantas desempenham um papel importante para a descoberta de novos 

fitoterápicos e de novos fármacos para o tratamento de doenças inflamatórias. 
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4. ESTUDO FITOQUÍMICO
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4.1. MÉTODOS GERAIS 
 

 Os equipamentos utilizados nas operações de extração foram estufa MARCONI 

modelo MA035, moinho de facas MARCONI e evaporador rotatório Buchi. O solvente 

extrator empregado foi etanol Montenegro. 

 Nos processos de cromatografia em coluna foi utilizada sílica gel 60 (70 – 230 

mesh) Merck, Sephadex LH-20 GE e Poliamida 6 Fluka. Os solventes utilizados nestas 

operações foram todos de grau analítico (P.A.) e da marca ECIBRA. 

 Os processos cromatográficos foram monitorados por cromatografia em camada 

delgada (CCD) em placas analíticas com 0,25 mm de espessura. A fase estacionária 

utilizada foi a sílica gel Kieselgel 60G Merck. As manchas foram visualizadas por 

exposição das placas sob luz ultravioleta (UV) a 254/366 nm (Blak-Ray) ou por adição do 

revelador anisaldeído/ácido sulfúrico. 

Para o preparo do revelador anisaldeído/ácido sulfúrico foram utilizados 

anisaldeído e ácido acético glacial da Vetec, ácido sulfúrico concentrado da Cromoline e 

metanol ECIBRA. 

Os pontos de fusão, obtidos em graus Celsius (°C), foram verificados no aparelho 

Buchi modelo M-560. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram obtidos no 

espectrômetro Bruker Avance Drx-400 MHz do Laboratório de Ressonância Magnética 

Nuclear (LAREMAR) do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Tetrametilsilano (TMS) foi utilizado como referência interna e 

dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) e metanol deuterado (CD3OD) como solventes. Os 

deslocamentos químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes 

de acoplamento (J) em Hertz (Hz). As multiplicidades das bandas foram indicadas 

segundo as convenções: s (simpleto), d (dupleto), t (tripleto), m (multipleto). 

As análises do perfil cromatográfico foram realizadas em cromatógrafo líquido de 

alta eficiência Waters®, modelo 2695, equipado com detector de arranjo de diodos (DAD) 

Waters 2996 e coluna C-18 da Waters Symmetry (150 mm x 4,6 mm x 5 µm) e pré-coluna 

Waters Symmetry WAT054225. O Software Empower Pro foi utilizado para obtenção dos 

cromatogramas. As amostras foram filtradas em seringa equipada com dispositivo de 

filtração Millex® (0,45 µm). A fase móvel foi filtrada em membrana de politetrafluoretileno 
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(PTFE, 0,45 µm) da Millipore®. Os solventes utilizados foram de grau espectroscópico da 

Tedia. A água foi purificada utilizando o sistema Milli-Q® da Millipore®. 

 

4.1.2. PREPARO DO REVELADOR ANISALDEÍDO/ÁCIDO SULFÚ RICO 

 

 Foram adicionados 0,5 mL de anisaldeído a 10,0 mL de ácido acético glacial. Em 

seguida adicionou-se lentamente 85,0 mL de metanol e 5,0 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. A solução reveladora foi aspergida na cromatoplaca que em seguida foi 

aquecida a 105 °C por 5 a 10 min. As manchas foram visualizadas no visível. 

 

4.2. MATERIAL VEGETAL 

 

As folhas de Campomanesia velutina (Myrtaceae) foram coletadas no município de 

Lagoa Santa em outubro de 2007. A espécie foi identificada pelo Dr. Marcos Sobral 

(Departamento de Botânica, ICB, UFMG) e sua exsicata depositada no Herbário da 

UFMG. 

 

4.3. EXTRAÇÃO 

 

Após a coleta, o material vegetal foi seco em estufa com circulação e renovação de 

ar a 37 °C por sete dias. Após a secagem, as folhas  (410,0 g) foram pulverizadas em 

moinho de facas e extraídas por percolação, à temperatura ambiente, utilizando como 

solvente etanol hidratado 92,8° até o esgotamento d o material vegetal. O período de 

extração foi de 27 dias. O solvente foi removido em evaporador rotatório sob pressão 

reduzida. O resíduo obtido foi mantido sob vácuo até completa remoção do solvente e 

denominado EB (101,0 g). 



                                                                                                                             

 

Figura 4.1 – Fluxograma de obtenção

velutina. 

 

 

Figura 4.2: Equipamentos utilizados nas operações de

pulverização em moinho de facas, 

rotavapor. 

 

4.4. FRACIONAMENTO CROMATOGRÁFICO DE EB

 

Parte do extrato etanólico bruto (EB, 

cromatográfico em coluna de filtração 

EB foi solubilizado em etanol e incorporado a

material foi adicionado à coluna de 11

526,0 g de sílica gel 60. A coluna foi eluída com hexano (Hex), acetato de etila (AcOEt) e 

metanol (MeOH) separadamente e em ordem crescente de polaridade. Foram obtidas as 

frações hexânica (FH), acetato de etila (F
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btenção do extrato etanólico bruto das folhas de 

Equipamentos utilizados nas operações de extração: (A) Secagem em estufa, 

pulverização em moinho de facas, (C) extração por percolação e (D) evaporação com o uso do 

ROMATOGRÁFICO DE EB  

extrato etanólico bruto (EB, 60,0 g) foi submetida a fracionamento 

cromatográfico em coluna de filtração em sílica gel (Figura 4.3, página 27)

lizado em etanol e incorporado a 116,0 g de sílica. Após secagem, este 

foi adicionado à coluna de 11 cm de diâmetro, previamente 

. A coluna foi eluída com hexano (Hex), acetato de etila (AcOEt) e 

separadamente e em ordem crescente de polaridade. Foram obtidas as 

frações hexânica (FH), acetato de etila (FA) e metanólica (FM) como mostra a

Planta 
Pulverizada

(410 g)

Extrato etanólico
bruto – EB

(101 g) 

                                                          Estudo Fitoquímico                                                                                  

 
Marcela Carolina de Paula Michel  

   

do extrato etanólico bruto das folhas de Campomanesia 

 
Secagem em estufa, (B) 

evaporação com o uso do 

60,0 g) foi submetida a fracionamento 

(Figura 4.3, página 27). Inicialmente, o 

a. Após secagem, este 

de diâmetro, previamente empacotada com 

. A coluna foi eluída com hexano (Hex), acetato de etila (AcOEt) e 

separadamente e em ordem crescente de polaridade. Foram obtidas as 

A) e metanólica (FM) como mostra a Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1: Coluna de filtração do extrato etanólico bruto (EB)  

Eluente Frações Peso (g) Rendimento (%) Código 

Hexano 1-16 0,313 0,52 FH 

Acetato de etila 17-56 8,291 13,66 FA 

Metanol 57-84 25,545 42,07 FM 

 

 

Todas as frações obtidas, assim como o EB, foram submetidas à análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). A fração metanólica (FM) foi submetida a 

uma partição e a sucessivos fracionamentos cromatográficos com o objetivo de isolar e 

purificar as substâncias presentes. 

 

 
Figura 4.3: (A) Coluna de filtração do extrato etanólico bruto em sílica-gel 60 e (B) algumas 

frações recolhidas. 

 

4.4.1. DETERMINAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO DO EXT RATO BRUTO E DE 

SUAS FRAÇÕES 

 

 Alíquotas do extrato etanólico bruto e das frações hexânica, acetato de etila e 

metanólica foram submetidas à cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com o 

intuito de se obter a impressão digital do extrato e de suas frações.  

 As amostras foram pesadas e diluídas em metanol, obtendo-se soluções a 1,0 

mg/mL, utilizadas na análise. 

 A eluição foi realizada em sistema gradiente com 40% de metanol, 50% de água e 

10% de acetonitrila levando 40 minutos para atingir 80% de metanol, 10% de água e 10% 



                                                                                                                                                                                       Estudo Fitoquímico                                                                                  

 
28                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

de acetonitrila e outros 20 minutos para retornar à condição inicial (KATAOKA et al., 

2008). O tempo de análise foi de 60 minutos, o fluxo da fase móvel de 1,0 mL/min e o 

volume de injeção das amostras foi de 50 µL. As análises foram realizadas à temperatura 

de 22 °C. 

 

4.4.2. PARTIÇÃO DA FRAÇÃO METANÓLICA 

 

 O fracionamento da FM foi realizado por solubilização e partição com solventes 

imiscíveis de acordo com a metodologia descrita a seguir. 

À cerca de 15,0 g da FM adicionou-se 22 mL de acetona, assim, foram obtidas uma 

porção solúvel e uma insolúvel. À parte solúvel adicionou-se água destilada (37 mL) até 

formação de um precipitado (A). Este foi separado por filtração. O filtrado obtido foi 

particionado quatro vezes com n-butanol, originando uma fração n-butanólica (B) e uma 

aquosa (C). 

 A parte insolúvel foi tratada quatro vezes com 100 mL de uma mistura de acetato 

de etila:água (1:1), originando as frações acetato de etila (D), aquosa e  resíduo insolúvel 

(E). A fração aquosa foi particionada por quatro vezes com n-butanol, originando uma 

segunda fração n-butanólica (F) e uma segunda fração aquosa (G). 

 Em cada etapa, as frações obtidas foram evaporadas em rotavapor sob pressão 

reduzida, secadas e pesadas antes de se passar à operação seguinte. O fluxograma 

(Figura 4.4, página 29) ilustra as operações realizadas nesta etapa. Os rendimentos foram 

calculados com relação à fração imediatamente anterior. 

Com o objetivo de isolar e purificar as substâncias presentes nas frações obtidas, 

sucessivos fracionamentos cromatográficos foram realizados. 

 



                                                                                                                             

 

Figura 4.4:  Fluxograma de fracionamento da fração metanólica por solubilização em acetona e 

partições com solventes imiscíveis

 

4.4.2.1. Fracionamento cromatográfico de 

 

 A fração A (0,409 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

com 98,0 mL de Sephadex LH

na coluna. A eluição foi feita com metanol. Foram recolhidas 362 frações de 2

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil cromatográfico 

reunidas e evaporadas em rotavapor sob pressão reduzida

então mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 

as frações reunidas. O rendimento obtido neste fracionamento foi de 9

O fracionamento cromatográfico de 

Entretanto, o perfil cromatográfico da

aliado à obtenção de quantidade suficiente desta fração

dar continuidade às operações de fracionamento.
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racionamento da fração metanólica por solubilização em acetona e 

partições com solventes imiscíveis.  

4.4.2.1. Fracionamento cromatográfico de A 

g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

mL de Sephadex LH-20. A amostra foi diluída em 2,0 mL de metanol e injetada 

na coluna. A eluição foi feita com metanol. Foram recolhidas 362 frações de 2

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

Aquelas que apresentaram perfil cromatográfico 

e evaporadas em rotavapor sob pressão reduzida. As frações resultantes foram 

então mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.2 (página 30)

as frações reunidas. O rendimento obtido neste fracionamento foi de 9

O fracionamento cromatográfico de A não levou à obtenção de substâncias puras. 

nto, o perfil cromatográfico da fração S8 apresentou poucas manchas

de quantidade suficiente desta fração determinou a 

dar continuidade às operações de fracionamento. 
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Tabela 4.2: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de A 

Código Frações reunidas Peso (g) Código Frações reunidas Peso (g) 

- 1-17 Desprezível S10 98-117 0,015 
S1 18 0,001 S11 118-137 0,011 
S2 19-21 0,033 S12 138-147 0,005 
S3 22 0,011 S13 148-167 0,008 
S4 23-24 0,016 S14 168-225 0,009 
S5 25-28 0,048 S15 226-236 0,001 
S6 29-33 0,061 S16 237-260 0,004 
S7 34-51 0,094 S17 261-270 0,002 

*S8 52-83 0,058 S18 271-305 0,003 
S9 84-97 0,013 S19 306-352 0,004 

 

4.4.2.1.1. Fracionamento cromatográfico de S8 

  

A fração S8 (0,058 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

com 2,0 g de Poliamida-6. A amostra foi diluída em metanol e incorporada à 0,164 g de 

Poliamida-6. Após secagem, este material foi adicionado à coluna e o sistema foi eluído 

com misturas de água, metanol, acetato de etila e hexano. Foram recolhidas 234 frações 

de 2,0 mL. A Tabela 4.3 apresenta o esquema geral dos eluentes com as respectivas 

frações recolhidas. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil cromatográfico semelhante foram 

reunidas e evaporadas em rotavapor sob pressão reduzida. As frações reunidas 

resultantes foram então mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.4 

(página 31) apresenta as frações reunidas. O rendimento obtido neste fracionamento foi 

de 36,2 %. 

O fracionamento cromatográfico de S8 não levou à obtenção de substâncias puras 

e o baixo peso das frações obtidas impossibilitou o prosseguimento das operações de 

fracionamento. 

 

Tabela 4.3: Esquema geral do fracionamento cromatográfico de S8 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Água 100% 1-6 MeOH:AcOEt (50:50) 163-210 
Água:MeOH (75:25) 7-12 MeOH:AcOEt (25:75) 211-216 
Água:MeOH (50:50) 13-24 AcOEt 100% 217-222 
Água:MeOH (25:75) 25-48 AcOEt:Hex (50:50) 223-228 

MeOH 100% 49-144 Hex 100% 229-234 
MeOH:AcOEt (75:25) 145-162   
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Tabela 4.4: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de S8 

Código Frações reunidas Peso (g) 

P1 1-12 0,002 
P2 13 - 27 0,003 
P3 28 – 39 0,011 
P4 40 – 144 0,003 
P5 145 – 210 0,002 
P6 211 – 234 Desprezível 

 

4.4.2.2. Fracionamento cromatográfico de B 

 

A fração B (0,200 g) foi fracionada em coluna de 15mm de diâmetro empacotada 

com 98,0 mL de Sephadex LH-20. A amostra foi diluída em 2,0 mL de metanol e injetada 

na coluna. A eluição foi feita com metanol. Foram recolhidas 277 frações de 2,0 mL. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil semelhante foram reunidas e 

evaporadas em rotavapor sob pressão reduzida. Estas foram mantidas em dessecador 

até peso constante. A Tabela 4.5 apresenta as frações reunidas. O rendimento obtido 

neste fracionamento foi de 72,0%. 

A fração B originou em seu fracionamento seis novas frações, sendo que as 

frações S21 e S23 foram escolhidas para dar continuidade à pesquisa fitoquímica. Estas 

foram selecionadas por apresentarem perfis cromatográficos na CCD pouco complexos e 

por possuírem massa considerável.  

 

Tabela 4.5: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de B 

Código Frações reunidas Peso (g) 

- 1-18 Desprezível 
S20 18-26 0,002 

*S21 27-48 0,053 
S22 49-57 0,012 

*S23 58-87 0,053 
S24 88-147 0,018 
S25 148-277 0,006 

 

4.4.2.2.1. Fracionamento cromatográfico de S21 

 

A fração S21 (0,155 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro 

empacotada com 98,0 mL de Sephadex LH-20. A amostra foi diluída em 2,0 mL de 



                                                                                                                                                                                       Estudo Fitoquímico                                                                                  

 
32                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

metanol e injetada na coluna. A eluição foi feita com metanol. Foram recolhidas 150 

frações de 2,0 mL. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil semelhante foram reunidas, 

evaporadas em rotavapor sob pressão reduzida e mantidas em dessecador até peso 

constante. A Tabela 4.6 apresenta as frações reunidas bem como o peso de cada uma 

delas. O rendimento obtido neste fracionamento foi de 82,6%. 

O fracionamento cromatográfico de S21 não levou à obtenção de substâncias 

puras. A alta complexidade das frações obtidas aliado ao baixo peso das mesmas 

impossibilitou o prosseguimento das operações de fracionamento. 

 

Tabela 4.6: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de S21 

Código Frações reunidas Peso (g) 

S26 1-16 0,002 
S27 17-21 0,012 
S28 22-29 0,048 
S29 30-52 0,036 
S30 53-59 0,003 
S31 60-72 0,010 
S32 73-150 0,017 

 

4.4.2.2.2. Fracionamento cromatográfico de S23 

 

A fração S23 (0,053 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro 

empacotada com 2,0 g de Poliamida-6. A amostra foi diluída em 1,0 mL de metanol e 

adicionada à coluna. O sistema foi eluído com misturas de água, metanol, acetato de etila 

e hexano. Foram recolhidas 138 frações de 2,0 mL. A Tabela 4.7 (página 33) apresenta o 

esquema geral dos eluentes com as respectivas frações recolhidas. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil semelhante foram reunidas e 

evaporadas sob pressão reduzida em rotavapor. As frações resultantes foram então 

mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.8 (página 33) apresenta as 

frações reunidas. O rendimento obtido neste fracionamento foi de 75,5 %. 

A análise por CCD de P9, utilizando diferentes sistemas de eluição, revelou apenas 

uma mancha. A determinação do ponto de fusão da amostra indicou faixa de fusão entre 

170,3-173,1 °C. Estes resultados indicaram que P9 p oderia se tratar de uma substância 
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pura. Para confirmar a identidade desta amostra, a mesma foi enviada para a realização 

de análises de RMN 1H e 13C. 

 

Tabela 4.7: Esquema geral do fracionamento cromatográfico de S23 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Água 100% 1-6 Água:MeOH (10:90) 85-90 
Água:MeOH (90:10) 7-12 MeOH 100% 91-96 
Água:MeOH (80:20) 13-18  MeOH:AcOEt (75:25) 97-108 
Água:MeOH (70:30) 19-24  MeOH:AcOEt (50:50) 109-114 
Água:MeOH (60:40) 25-30 MeOH:AcOEt (25:75) 115-120 
Água:MeOH (50:50) 31-60  AcOEt 100% 121-126 
Água:MeOH (40:60) 61-72  AcOEt:Hex (50:50) 127-132 
Água:MeOH (30:70) 73-78 Hex 100%  133-138 
Água:MeOH (20:80) 79-84   

 

Tabela 4.8: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de S23 

Código Frações reunidas Peso (g) 

P7 1-30 0,003 
P8 31-34 0,002 

*P9 35-54 0,024 
P10 55-60 0,006 
P11 85-108 0,001 
P12 109-138 0,003 

 

4.4.2.3. Fracionamento cromatográfico de C 

 

A fração C (0,155 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

com 98,0 mL de Sephadex LH-20. A amostra foi diluída em 2,0 mL de metanol e injetada 

na coluna. A eluição foi feita com metanol. Foram recolhidas 150 frações de 2,0 mL. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil semelhante foram reunidas, 

evaporadas sob pressão reduzida em rotavapor e mantidas em dessecador até peso 

constante. A Tabela 4.9 (página 34) apresenta as frações reunidas bem como o peso de 

cada uma delas. O rendimento obtido neste fracionamento foi de 82,6%. 

O fracionamento cromatográfico de C não levou à obtenção de nenhuma 

substância pura e a grande complexidade das frações obtidas aliada ao baixo peso das 

mesmas impossibilitou o prosseguimento dos fracionamentos cromatográficos. 
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Tabela 4.9: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de C 

Código Frações reunidas Peso (g) 

S33 1-16 0,002 
S34 17-21 0,012 
S35 22-29 0,048 
S36 30-52 0,036 
S37 53-59 0,003 
S38 60-72 0,010 
S39 73-150 0,017 

 

4.4.2.4. Fracionamento cromatográfico de D 

 

A fração D (0,462 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

com 25,0 g de sílica gel 60. A amostra foi diluída em acetato de etila e incorporada à 3,0 g 

de sílica. Após secagem, a pastilha foi adicionada à coluna e a eluição foi feita utilizando 

um gradiente de hexano, acetato de etila e metanol. Foram recolhidas 325 frações de 20 

mL cada. A Tabela 4.10 apresenta o esquema geral dos eluentes com as respectivas 

frações recolhidas. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil semelhante foram reunidas. O 

solvente foi eliminado em evaporador rotatório sob pressão reduzida. As frações reunidas 

foram mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.11 (página 35) apresenta 

as frações reunidas, bem como o peso de cada uma delas. O rendimento obtido neste 

fracionamento foi de 93,5%. As frações Si4 e Si7, por possuírem massa considerável, 

foram escolhidas para um novo fracionamento. 

 

Tabela 4.10: Esquema geral do fracionamento cromatográfico de D 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Hexano 100% 1-6  AcOEt:MeOH(95:5) 140-151 
Hex:AcOEt (90:10) 7-13  AcOEt:MeOH (90:10) 152-175 
Hex:AcOEt (80:20) 14-31  AcOEt:MeOH (80:20) 176-193 
Hex:AcOEt (70:30) 32-37  AcOEt:MeOH (70:30) 194-217 
Hex:AcOEt (60:40) 38-49  AcOEt:MeOH (60:40) 218-235 
Hex:AcOEt (50:50) 50-55  AcOEt:MeOH (50:50) 236-253 
Hex:AcOEt (40:60) 56-61  AcOEt:MeOH (40:60) 254-277 
Hex:AcOEt (30:70) 62-67  AcOEt:MeOH (30:70) 278-283 
Hex:AcOEt (20:80) 68-79  AcOEt:MeOH (20:80) 284-295 
Hex:AcOEt (10:90) 80-109  AcOEt:MeOH (10:90) 296-307 

Acetato de etila 100% 110-139 Metanol 100% 308-325 
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Tabela 4.11: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de D 

Código Frações reunidas Peso (g) Código Frações reunidas Peso (g) 

Si1 1-16 0,025 *Si7 143-217 0,074 
Si2 17-21 0,034 Si8 218-235 0,021 
Si3 22 0,009 Si9 236-247 0,022 

*Si4 23-73 0,122 Si10 254-265 0,010 
Si5 80-109 0,059 Si11 266-289 0,019 
Si6 110-133 0,026 Si12 296-319 0,011 

 

4.4.2.4.1. Fracionamento cromatográfico de Si4 

 

A fração Si4 (0,122 g) foi fracionada em coluna de 8 mm de diâmetro empacotada 

com 15 g de sílica gel 60. Utilizou-se 2,5 g de sílica na confecção da pastilha. O sistema 

foi eluído com gradiente contendo hexano, acetato de etila e metanol. Foram recolhidas 

173 frações de 5,0 mL. A Tabela 4.12 apresenta o esquema geral dos eluentes com as 

respectivas frações recolhidas. 

 

Tabela 4.12: Esquema geral de eluição do fracionamento cromatográfico de Si4 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Hex 100% 1-6  AcOEt:MeOH (90:10) 79-84 
Hex:AcOEt (90:10) 7-12  AcOEt:MeOH (80:20) 85-102 
Hex:AcOEt (80:20) 13-24  AcOEt:MeOH (70:30) 103-114 
Hex:AcOEt (70:30) 25-30  AcOEt:MeOH (60:40) 115-120 
Hex:AcOEt (60:40) 31-36  AcOEt:MeOH (50:50) 121-126 
Hex:AcOEt (50:50) 37-42  AcOEt:MeOH (40:60) 127-150 
Hex:AcOEt (40:60) 43-48  AcOEt:MeOH (30:70) 151-156 
Hex:AcOEt (30:70) 49-54  AcOEt:MeOH (20:80) 157-162 
Hex:AcOEt (20:80) 55-60  AcOEt:MeOH (10:90) 163-168 
Hex:AcOEt (10:90) 61-66 MeOH 100% 169-173 

AcOEt 100% 67-78   

 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfis cromatográficos semelhantes 

foram reunidas. O solvente foi eliminado em evaporador rotatório sob pressão reduzida. 

As frações reunidas foram mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.13 

(página 36) apresenta as frações reunidas, bem como o peso de cada uma delas. O 

rendimento obtido neste fracionamento foi de 72,9%. 

O fracionamento cromatográfico de Si4 levou à obtenção de nove frações. Entre 

estas a fração Si17 apresentou apenas uma mancha nas análises por CCD utilizando 
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diferentes eluentes, indicando tratar-se de substância pura. Entretanto, o baixo 

rendimento obtido, apenas 1 mg de amostra, inviabilizou a realização de outros testes 

para confirmação da pureza e identidade.  

Neste fracionamento não foram obtidas substâncias puras e o baixo peso das 

frações inviabilizou a continuação das operações de fracionamento. 

 

Tabela 4.13: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de Si4 

Código Frações reunidas Peso (g) 

- 1-24 Desprezível 
Si13 25-30 0,028 
Si14 31-36 0,019 
Si15 43-48 0,014 
Si16 61-66 0,007 
Si17 67-72 0,001 
Si18 85-90 0,004 
Si19 91-96 0,003 
Si20 103-114 0,001 
Si21 126-137 0,012 

 

4.4.2.4.2. Fracionamento cromatográfico de Si7 

 

A fração Si7 (0,074 g) foi fracionada em coluna de 8 mm de diâmetro empacotada 

com 18,0 g de sílica gel 60. Utilizou-se 5,0 g de sílica na confecção da pastilha. O sistema 

foi eluído com hexano, acetato de etila e metanol em polaridades crescentes. Foram 

recolhidas 110 frações de 20 mL. A Tabela 4.14 apresenta o esquema geral dos eluentes 

com as respectivas frações recolhidas. 

 

Tabela 4.14: Esquema geral do fracionamento cromatográfico de Si7 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Hexano 100% 1-6 AcOEt:MeOH (50:50) 55-66 
Hex:AcOEt (90:10) 7-12 AcOEt:MeOH (40:60) 67-72 
Hex:AcOEt (70:30) 13-18 AcOEt:MeOH (30:70) 73-78 

Acetato de etila 100% 19-30 AcOEt:MeOH (20:80) 79-89 
AcOEt:MeOH (90:10) 31-48 AcOEt:MeOH (10:90) 90-105 
AcOEt:MeOH (70:30) 49-54 Metanol 100% 106-110 

 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfis cromatográficos semelhantes 

foram reunidas. O solvente foi eliminado em evaporador rotatório sob pressão reduzida. 
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As frações reunidas foram mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.15 

apresenta as frações reunidas, bem como o peso de cada uma delas. O rendimento 

obtido neste fracionamento foi de 78,4%. 

Neste fracionamento não foram obtidas substâncias puras e o baixo peso das 

frações inviabilizou a continuação das operações de fracionamento. 

 

Tabela 4.15: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de Si7 

Código Frações reunidas Peso (g) 

Si22 1-12 0,005 
Si23 13-18 0,003 
Si24 19-24 0,006 
Si25 31-36 0,004 
Si26 37-42 0,005 
Si27 49-54 0,006 
Si28 55-56 0,002 
Si29 57-66 0,004 
Si30 67-78 0,009 
Si31 79-89 0,007 
Si32 90-95 0,002 
Si33 96-110 0,005 

 

4.4.2.5. Fracionamento cromatográfico de F 

 

A fração F (0,503 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

com 98,0 mL de Sephadex LH-20. A amostra foi diluída em 3,0 mL de metanol e injetada 

na coluna. A eluição foi feita com metanol. Foram recolhidas 216 frações de 2,0 mL. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfis cromatográficos semelhantes 

foram reunidas. As frações reunidas foram mantidas em dessecador até peso constante.  

A Tabela 4.16 (página 38) apresenta as frações reunidas, bem como o peso de cada uma 

delas. O rendimento obtido neste fracionamento foi de 78,9%. 

No fracionamento cromatográfico de F as frações 49-56 originaram 0,013 g de um 

precipitado de coloração rosa claro denominado S43p. A análise por CCD do mesmo, 

utilizando três diferentes sistemas de eluição, revelou apenas uma mancha. A 

determinação do ponto de fusão da amostra indicou faixa de fusão entre 236,4– 237,7 °C. 

Estes resultados indicaram que S43p tratava-se de substância pura. Para a 

elucidação estrutural desta amostra, a mesma foi enviada para a realização do RMN 1H e 
13C.  
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Além disto, a fração S45 apresentou perfil cromatográfico pouco complexo, com a 

predominância de apenas uma mancha de coloração amarela. Sendo assim, esta fração 

foi escolhida para dar continuidade ao fracionamento cromatográfico.  

 

Tabela 4.16: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de F 

Código Frações reunidas Peso (g) 

- 1-25 Desprezível 
S40 25 - 29  0,002 
S41 30 – 38 0,072 
S42 39 – 47 0,114 

*S43 48 – 58 0,031 
S44 59 – 70 0,025 

*S45 71 – 87 0,073 
S46 88 – 128 0,032 
S47 129 - 216 0,048 

 

4.4.2.5.1. Fracionamento cromatográfico de S45 

 

A fração S45 (0,071 g) foi fracionada em coluna de 8 mm de diâmetro empacotada 

com 10,0 g de sílica gel 60. O sistema foi eluído com hexano, acetato de etila, metanol e 

solução aquosa de ácido acético 10% (v/v) em polaridades crescentes. Foram recolhidas 

144 frações de 5,0 mL. A Tabela 4.17 apresenta o esquema geral dos eluentes com as 

respectivas frações recolhidas. 

 

Tabela 4.17: Esquema geral de eluição do fracionamento cromatográfico de S45 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Hexano 100% 1-6 AcOEt:MeOH (50:50) 91-96 
Hex:AcOEt (50:50) 7-12 AcOEt:MeOH (40:60) 97-102 
Hex:AcOEt (25:75) 13-18 AcOEt:MeOH (30:70) 103-108 

Acetato de etila 100% 19-30 AcOEt:MeOH (20:80) 109-114 
AcOEt:MeOH (90:10) 31-60 AcOEt:MeOH (10:90) 115-126 
AcOEt:MeOH (80:20) 61-72 Metanol 100% 127-138 
AcOEt:MeOH (70:30) 73-84 MeOH:HOAc 10% (50:50) 139-144 
AcOEt:MeOH (60:40) 85-90   

 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfis cromatográficos semelhantes 

foram reunidas. O solvente foi eliminado em evaporador rotatório sob pressão reduzida. 

As frações reunidas foram mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 4.18 
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apresenta as frações reunidas, bem como o peso de cada uma delas. O rendimento 

obtido neste fracionamento foi de 78,4%. 

Neste fracionamento não foram obtidas substâncias puras e o baixo peso das 

frações inviabilizou a continuação das operações de fracionamento. 

 

Tabela 4.18: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de S45 

Código Frações reunidas Peso (g) 

Si34 1-22 0,013 
Si35 23-72 0,050 
Si36 73-84 0,003 
Si37 85-96 0,005 
Si38 97-138 0,008 
Si39 139-144 0,035 

 

4.4.2.6. Fracionamento cromatográfico de G 

 

A fração G (2,010 g) foi fracionada em coluna de 15 mm de diâmetro empacotada 

com 20,0 g de Poliamida-6. A amostra foi diluída em 3,0 mL de metanol e incorporada à 

coluna, que foi eluída com um gradiente de água, metanol, acetato de etila e hexano. 

Foram recolhidas 95 frações de 20,0 mL. A Tabela 4.19 (página 40) apresenta o esquema 

geral dos eluentes com as respectivas frações recolhidas. 

As frações foram monitoradas por CCD, observadas sob luz UV e reveladas com 

anisaldeído sulfúrico. Aquelas que apresentaram perfil cromatográfico semelhante foram 

reunidas. O solvente foi eliminado em evaporador rotatório sob pressão reduzida. As 

frações resultantes foram então mantidas em dessecador até peso constante. A Tabela 

4.20 (página 40) apresenta as frações reunidas. O rendimento obtido neste fracionamento 

foi de 86,8 %. 

As frações P15 e P17 originaram, respectivamente, os precipitados P15p (5 mg) e 

P17p (7 mg). A análise por CCD dos mesmos revelou um perfil com a presença de mais 

de uma mancha, indicando não se tratar de substância pura. 

A fração P13, de maior peso, apresentou um perfil muito complexo nas análises de 

CCD. Além disso, o seu odor adocicado nos leva a crer se tratar de uma mistura de 

açucares, por isso essa fração não foi trabalhada. 

Assim, o baixo peso das demais frações foi um fator limitante para a não 

continuidade do fracionamento cromatográfico. 



                                                                                                                                                                                       Estudo Fitoquímico                                                                                  

 
40                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

 

Tabela 4.19: Esquema geral do fracionamento cromatográfico de G 

Eluente Frações recolhidas Eluente Frações recolhidas 

Água 100% 1-6 MeOH:AcOEt (70:30) 61-66 
Água:MeOH (90:10) 7-11 MeOH:AcOEt (50:50) 67-72 
Água:MeOH (70:30) 12-16 MeOH:AcOEt (25:75) 73-78 
Água:MeOH (50:50) 17-31 AcOEt 100% 79-84 
Água:MeOH (25:75) 32-48 AcOEt:Hex (50:50) 85-90 

MeOH 100% 49-54 Hex 100% 90-95 
MeOH:AcOEt (90:10) 55-60   

 

Tabela 4.20: Frações reunidas no fracionamento cromatográfico de G 

Código Frações reunidas Peso (g) 

P13 1-6 1,675 
P14 7-19 0,024 
P15 20-30 0,013 
P16 31 0,004 
P17 32-48 0,012 
P18 49-60 0,003 
P19 61-66 0,003 
P20 67-95 0,010 

 

4.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO DO E XTRATO BRUTO E 

DE SUAS FRAÇÕES 

 

 As impressões digitais cromatográficas fornecem uma riqueza de informações 

relativas às amostras complexas, como os extratos de plantas (PENG et al., 2011). Elas 

nos fornecem o perfil metabolômico de uma espécie refletindo variações sazonais, 

ambientais e genéticas. As informações obtidas com as impressões digitais são muito 

úteis em uma variedade de situações, principalmente no que concerne ao controle de 

qualidade de produtos naturais (LI et al., 2007; WANG et al., 2007).  

A impressão digital do EB e de suas frações FH, FA e FM foram obtidas com o 

intuito de se estabelecer o padrão cromatográfico e o nível de complexidade dessas 

amostras. Para isso, foram obtidos espectros de varedura que cobriram a faixa de 200 a 

600 nm, além de espectros em comprimentos de onda fixos. 
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 Ao analisarmos os espectros de varredura do EB observamos uma predominância 

de picos entre 200 e 300 nm e a ausência de substâncias que absorvem em 

comprimentos de onda superiores a 350 nm. O perfil cromatográfico do EB obtido a 254 

nm revela a complexidade da amostra, com concentração de picos nos tempos de 

retenção de 30 a 46 minutos (Figuras 4.5; 4.6 e 4.7, página 42).  

A impressão digital da FH a 254 nm revela um perfil metabolômico complexo, 

concentrando inúmeros picos até o tempo de retenção de 50 minutos, como pode ser 

observado na Figura 4.8 (página 43). Entretanto, nos demais comprimentos de onda, essa 

variedade de picos não é observada. Ao analisarmos o espectro de varredura de FH 

notamos a escassez de substâncias que absorvem energia em comprimentos de onda 

superiores a 250 nm (Figuras 4.9 e 4.10, página 43). 

O perfil cromatográfico da FA a 254 nm (Figura 4.11, página 44) é bastante 

semelhante ao perfil do EB. Nele, além de observarmos a presença de vários picos, o que 

indica a complexidade desta fração, também há uma concentração de picos nos tempos 

de retenção de 30 a 46 minutos. Este achado é um forte indicativo de que o 

fracionamento do extrato bruto levou a uma migração das substâncias presentes neste 

extrato preferencialmente para a fração acetato de etila. No espectro de varredura da FA 

observamos que a maioria das substâncias presentes absorve energia na região situada 

entre 200 e 450 nm. Acima deste comprimento de onda há uma ausência de picos 

(Figuras 4.12 e 4.13, página 44).  

A fração metanólica apresenta um perfil cromatográfico pouco complexo a 254 nm. 

O espectro de varredura também apresenta um perfil mais limpo, com predominância de 

picos entre 200 e 300 nm (Figuras 4.14, 4.15 e 4.16, página 45). 

Estes resultados demonstram que o fracionamento do extrato etanólico bruto levou 

à obtenção de três frações com perfis metabolômicos bastante distintos, indicando que 

FH, FA e FM são compostas por diferentes substâncias. 
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Figura 4.5:  Espectro de varredura tridimensional do extrato etanólico bruto de C. velotina obtido 

por CLAE de 200 a 600 nm. 

 
Figura 4.6:  A - Espectro de varredura do extrato etanólico bruto de C. velotina obtido por CLAE, 

ampliação da região entre 200 e 340 nm. 

 

 
Figura 4.7: Perfil cromatográfico do extrato etanólico bruto de C. velotina obtido por CLAE a 254 

nm. 
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Figura 4.8: Perfil cromatográfico da fração hexânica obtido por CLAE a 254 nm. 

 

 
Figura 4.9:  Espectro de varredura tridimensional da fração hexânica obtido por CLAE de 200 a 

250 nm. 

 
Figura 4.10:  Espectro de varredura da fração hexânica obtido por CLAE de 200 a 250 nm. 
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Figura 4.11:  Perfil cromatográfico da fração acetato de etila obtido por CLAE a 254 nm. 

 

 
Figura 4.12:  Espectro de varredura tridimensional da fração acetato de etila obtido por CLAE de 

200 a 600 nm.  

 

 
Figura 4.13:  Espectro de varredura da fração acetato de etila obtido por CLAE de 200 a 600 nm. 
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Figura 4.14: Perfil cromatográfico da fração metanólica obtido por CLAE a 254nm. 

  

 
Figura 4.15: Espectro de varredura tridimensional da fração metanólica obtido por CLAE de 250 

a 600 nm.  

 

 
Figura 4.16:  Espectro de varredura da fração metanólica obtido por CLAE de 200 a 340 nm. 
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4.5.2. DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DAS SUBSTÂNCIAS ISOL ADAS DE C. 

VELUTINA  

 

4.5.2.1. Elucidação estrutural de P9 

 

 Os flavonóides são compostos polifenólicos praticamente universais nos vegetais. 

Quase sempre hidrossolúveis, são responsáveis pela coloração das flores, frutos e às 

vezes das folhas. Todos os flavonóides possuem uma origem biossintética comum e, por 

este motivo, um mesmo elemento estrutural básico, um encadeamento 2-fenilcromano 

(Figura 4.17). Nos vegetais, eles ocorrem principalmente como O-heterosídeos, C-

heterosídeos, agliconas livres e como derivados metilados e sulfatados (Bruneton, 2001). 

 

 
Figura 4.17: Elemento estrutural básico dos flavonóides, o encadeamento 2-fenilcromano. 

 

 O fracionamento da fração metanólica levou à obtenção de um sólido amarelo 

codificado como P9 que apresentou faixa de fusão de 170,3 a 173,1 °C.  

O espectro de RMN de 1H para P9, realizado em CD3OD revelou sinais 

compatíveis com a estrutura de um flavonóide (Figura 4.20, página 50). Os sinais e 

constantes de acoplamento observados na região entre δ 6,00-6,50 ppm, são 

característicos de flavonas, flavonóis e isoflavonas com padrão de substituição 5,7-

dihidroxilado no anel A (MABRY et al., 1970). O espectro de RMN de 1H de P9 

apresentou dois dupletos em δ 6,26 (J=2 Hz) e em δ 6,38 (J=2 Hz) que foram atribuídos a 

H-6 e H-8, respectivamente. A constante de acoplamento de 2 Hz é compatível com a 

posição relativa meta entre os dois hidrogênios. As atribuições feitas foram confirmadas 

pelo mapa de contorno do experimento COSY 1H,1H, que mostrou a correlação entre os 

sinais (Figura 4.28, página 54).  

Os hidrogênios do anel B usualmente aparecem na região em δ 6,7-7,9. O espectro 

de RMN de 1H de P9, mostrou um simpleto em δ 7,48, integrado para dois hidrogênios, 
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indicando tratar-se de flavonóide 3´,4´,5´-trihidroxilado. O sinal em δ 7,48 foi, portanto, 

atribuído a H-6’ e H-2’.  

Não foram observados no espectro de RMN de 1H para P9 sinais característicos de 

hidrogênios do anel C, indicando tratar-se de flavonol. Esses dados corroboram com a 

estrutura da miricetina, um flavonol 3,3´,4´,5´,5,7-hexahidroxilado (Figura 4.18). 
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Figura 4.18: Estrutura química do flavonol miricetina 

  

O espectro de RMN de 1H de P9 revelou ainda a presença de um dupleto em 

δ 5,35 (J=1,2 Hz), relativo ao hidrogênio (H-1’’) ligado a carbono anomérico, e um dupleto 

em δ 0,98 (J=6 Hz), atribuído ao hidrogênio H-6’’ de açúcar. O açúcar foi identificado 

como sendo a ramnose, pois de acordo com Mabry e colaboradores (1970), em 3- e 7-O-

ramnosídeos o hidrogênio do carbono anomérico, H-1’’, está acoplado ao hidrogênio H-2’’ 

e este sinal ocorre na região em δ 5,0-5,3, enquanto o sinal dos hidrogênios do grupo 

metila da ramnose aparecem como um dupleto na região em δ 0,8-1,2, sendo estes sinais 

característicos deste açúcar. O espectro de RMN de 1H mostrou dois dupletos duplos em 

δ 4,26 (J=1,6 e 3,2 Hz) e em δ 3,82 (J=3,2 e 9,2 Hz), correspondentes a H-2’’ e H-3’’, 

respectivamente, e dois multipletos em δ 3,39 e δ 3,53, atribuídos a H-4’’ e H-5’’, 

respectivamente, da ramnose. As atribuições feitas para os hidrogênios da ramnose foram 

confirmadas pelo mapa de contornos do experimento COSY 1H,1H, que mostrou a 

correlação entre os sinais (Figura 4.28, página 54) 

O espectro de RMN de 13C mostrou sinais correspondentes a 19 carbonos. O 

carbono carbonílico (C-4) foi atribuído pela sua posição característica, na região de maior 

freqüência do espectro (δ 178,7) (Figura 4.27, página 53). 
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A estrutura química de P9 foi confirmada pela comparação dos deslocamentos 

químicos observados nos espectros de RMN de 1H e de 13C (Tabelas 4.21, 4.22 e 4.23, 

páginas 48 e 49) com dados registrados na literatura para miricetina 3-O-ramnosídeo. 
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Figura 4.19:  Substância isolada das folhas de C. velutina: miricetina 3-O-ramnosídeo 

 

 

 

 

Tabela 4.21: Valores de deslocamentos químicos, multiplicidade e constantes de 

acoplamento de RMN de 1H para o composto P9 comparados com a literatura (BRACA et 

al., 1999). 

Posição BRACA et al. P9 

6 6,21 (d, J=2 Hz) 6,26 (d, J=2 Hz) 
8 6,42 (d, J=2 Hz) 6,38 (d, J=2 Hz) 
2’ 6,95 (s) 7,48 (s) 
6' 6,95 (s) 7,48 (s) 
1´´ 5,45 (d, J= 1,8 Hz) 5,35 (d, J=1,2 Hz) 
2´´ 4,27 (m) 4,26 (dd, 1,6 e 3,2 Hz) 
3´´ 3,84 (m) 3,82 (dd, J=3,2 e 9,2 Hz) 
4´´ 3,39 (m) 3,35 (m) 
5´´ 3,53 (m) 3,49 (m) 
6´´ 0,97 (d, J=6 Hz) 0,98 (d, J=6 Hz) 

Constantes de acoplamento (J = Hz) em parênteses, d (dupleto); (multipleto); s (simpleto) 
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Tabela 4.22: Dados de RMN de 13C da aglicona de P9 comparados com a literatura 

(BRACA et al., 1999). 

Posição BRACA et al. P9 

2 157,4 157,5 
3 136,0 136,6 
4 178,2 178,7 
5 163,9 161,9 
6 99,8 99,3 
7 165,9 ND 
8 94,7 94,3 
9 158,5 158,3 

10 104,5 105,4 
   

1´ 121,8 121,3 
2´ 109,5 109,8 
3´ 146,9 145,4 
4´ 137,3 135,5 
5´ 146,9 145,4 
6´ 109,5 109,2 

ND (não detectado). 
 

 

Tabela 4.23: Dados de RMN de 13C da ramnose de P9 comparados com a literatura 

(BRACA et al., 1999; BRACA et al., 2001). 

 

Posição BRACA et al., 1999 BRACA et al., 2001 P9 

1´´ 103,8 103,7 102,4 
2´´ 79,1 72,0 70,9 
3´´ 71,8 72,0 71,3 
4´´ 72,0 73,2 72,6 
5´´ 70,3 71,9 70,7 
6´´ 17,8 17,7 17,1 

 



                                                                                                                             

 

Figura 4.20:  Espectro de RMN de 

 

Figura 4.21:  Espectro de RMN de 
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Figura 4.22:  Espectro de RMN de 1H de P9 (CD3OD e CDCl3, 400 MHz), expansão da região em 

δ 6,80-5,40. 

 
Figura 4.23:  Espectro de RMN de 1H de P9 (CD3OD e CDCl3, 400 MHz), expansão da região em 

δ 5,70-4,70. 
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Figura 4.24:  Espectro de RMN de 1H de P9 (CD3OD e CDCl3, 400 MHz), expansão da região em 

δ 5,00-3,60. 

 
Figura 4.25:  Espectro de RMN de 1H de P9 (CD3OD e CDCl3, 400 MHz), expansão da região em 

δ 3,70-3,10. 
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Figura 4.26:  Espectro de RMN de 1H de P9 (CD3OD e CDCl3, 400 MHz), expansão da região em 

δ 1,80-0,70. 

 

 

Figura 4.27:  Espectro de RMN de 13C de P9 (CD3OD e CDCl3, 100 MHz).
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Figura 4.28: Mapa de correlação COSY 1H-1H de P9 (CD3OD e CDCl3, 400 MHz). 
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4.5.2.2. Elucidação estrutural de S43p 
 

O fracionamento da fração metanólica levou à obtenção de um sólido rosa pálido 

codificado como S43p que apresentou faixa de fusão entre 236,4 a 237,7 °C. 

O espectro de RMN de 1H mostrou sinais na região de δ 8,15 e δ 8,04, 

característicos de hidrogênios aromáticos (Figura 4.29, página 55). O espectro de RMN 

de 13C mostrou sinais correspondentes a 10 carbonos (Figura 4.33, página 57). O 

subespectro DEPT apresentou sinais referentes a 6 carbonos metínicos, 1 metilênico e 3 

metílicos (Figura 4.34, página 58). 

Não foi possível identificar a estrutura química de S43p com base somente nos 

dados de RMN de 1H e 13C.  

A seguir são apresentados os espectros de RMN de 1H e 13C da substância S43p. 

 

 
Figura 4.29:  Espectro de RMN de 1H de S43p (DMSO-d6, 400 MHz). 
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Figura 4.30:  Espectro de RMN de 1H de S43p (DMSO-d6, 400 MHz), expansão da região em δ 

8,50-6,00. 

 

 

Figura 4.31:  Espectro de RMN de 1H de S43p (DMSO-d6, 400 MHz), expansão da região δ 3,00-

4,50. 
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Figura 4.32: Mapa de correlação COSY 1H-1H de S43p (DMSO-d6, 400 MHz). 
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Figura 4.33:  Espectro de RMN de 13C de S43p (DMSO-d6 e CD3OD, 100 MHz). 

 

 

Figura 4.34:  Subespectro DEPT de S43p (DMSO-d6 e CD3OD, 100 MHz). 
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Figura 4.35: Mapa de contorno HMBC de S43p (DMSO-d6 e CD3OD, 100/400 MHz). 
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Figura 4.36: Mapa de contornos HSQC de S43p (DMSO-d6 e CD3OD, 100/400 MHz). 



 
                                                                              

 
61                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

 

 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE  

ANTI-INFLAMATÓRIA  IN VIVO



                                                                                                                                        Avaliação da ativ idade anti-inflamatória in vivo                                                                                   

 
62                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

5.1. MATERIAIS 
 

 Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes fármacos e 

reagentes: Tween 80 (Synth), DMSO (Vetec), indometacina (Sigma-Aldrich) e carragenina 

(Sigma-Aldrich). Todos os solventes utilizados foram de grau analítico e a água purificada 

por destilação. Para administração das soluções foi utilizado seringa hipodérmica (KDL do 

Brasil). A mensuração das patas foi realizada com paquímetro digital (Starret). 

 

5.2.1. PREPARO DAS SOLUÇÕES 
 

 O extrato etanólico bruto e as frações foram solubilizados em DMSO, Tween 80 e 

água destilada na proporção de 1:1:8 (veículo). A indometacina foi solubilizada em água 

destilada e 5% de Tween 80. A carragenina foi solubilizada somente em água destilada. 

 

5.2. ANIMAIS EXPERIMENTAIS 
 

 Foram utilizados camundongos albinos Swiss machos (30 ± 5 g) provenientes do 

Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto, onde os animais 

foram mantidos até o momento da realização dos experimentos. Os animais 

permaneceram em caixas, separados em grupos de quatro, no ciclo de 12 horas claro e 

12 horas escuro, com acesso livre à comida e água. Para excluir a influência de alimentos 

na absorção das soluções administradas por via oral, os animais foram mantidos em 

jejum 12 horas antes do experimento, com acesso livre somente à água. O protocolo de 

experimentação foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFOP, 

sob o número 2010/60. 

 

5.3. MÉTODO DO EDEMA DE PATA 
 

Para avaliação da atividade anti-inflamatória foi empregado o método de edema de 

pata induzido pela carragenina descrito por WINTER et al. (1962) com modificações.  

Inicialmente, os animais receberam por via oral o veículo, o fármaco padrão 

(indometacina) na dose de 10 mg/kg e as soluções do extrato etanólico bruto (EB), da 

fração acetato de etila (FA) e da fração metanólica (FM), todas administradas em duas 
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doses, 100 e 300 mg/kg. Após 30 min, um volume de 0,02 mL de carragenina 0,1% p/v foi 

injetado na região subplantar da pata posterior direita dos camundongos. A pata posterior 

esquerda foi submetida apenas à introdução da agulha (sham).  

As patas foram mensuradas antes e 3h, 6h e 24h após a administração da 

carragenina utilizando paquímetro digital, considerando-se a validação da metodologia de 

mensuração do edema de pata para esse instrumento por Guzzo (2007). 

O edema de pata foi expresso em milímetros (mm) e calculado como a variação 

percentual (∆) entre o tempo zero e 3h, 6h e 24h após a administração da carragenina 

através da fórmula: 

Variação (%) = T’ – T0 x 100 

               T0  

onde T’ é a medida do tamanho da pata nos tempos 3, 6 ou 24h e T0 é a medida do 

tamanho da pata no tempo 0. 

 

5.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (e.p.m.) com 

n=8 para cada grupo experimental. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância (One-way ANOVA) seguida do teste Dunnett para análise dos grupos teste em 

relação ao grupo controle e à análise de variância (One-way ANOVA) seguida do teste 

Bonferroni para análise entre os grupos. Foi adotado intervalo de confiança de 95%, 

sendo as diferenças consideradas significativas quando o valor P foi menor que 0,05 

(P˂0,05). Para análise estatística foi utilizado o Software GraphPad Prism 5.0. 

 

5.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 O edema de pata induzido por carragenina é um método amplamente utilizado na 

avaliação do potencial anti-inflamatório de novas moléculas (MORRIS, 2003) e tem sido 

empregado para avaliar o efeito antiedematogênico de produtos naturais, exibindo um alto 

grau de reprodutibilidade (MENDES et al., 2010). 

 Na tabela 5.1, página 63, são apresentados os resultados da avaliação da atividade 

anti-inflamatória in vivo do extrato etanólico de Campomanesia velutina e de suas frações 

acetato de etila e metanólica. O edema de pata mensurado nos animais que receberam 
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por via oral somente veículo foi considerado como inflamação máxima e todos os demais 

tratamentos foram comparados com este grupo (controle). A metodologia utilizada foi 

considerada satisfatória, pois foi observada uma diferença significativa entre o sham e 

grupo tratado com o veículo em todos os tempos avaliados, indicando que apenas a 

inserção da agulha não é capaz de promover um processo inflamatório local pronunciado. 

A formação do edema máximo acontece 3h após a aplicação da carragenina. (VAN 

ARMAN et al., 1965; CRUNKHON & MEACOCK, 1971). Neste tempo, a administração 

oral do EB e da FA em ambas as doses avaliadas (100 e 300 mg/kg) e da FM na dose de 

300 mg/kg reduziram significativamente a formação do edema quando comparado ao 

grupo controle. Além disso, a atividade anti-edematogênica destes foram similares à 

atividade da indometacina, não havendo diferenças significativas entre estes grupos. Os 

animais tratados com FM na dose de 100 mg/kg também apresentaram uma redução do 

edema desenvolvido, entretanto, a redução não foi significativa em relação ao grupo 

controle (Figura 5.1, página 63). 

A partir da terceira hora foi observada uma redução gradativa no edema 

desenvolvido. De fato, no tempo 6h, foi observada uma menor variação percentual da 

espessura das patas em todos os grupos, o que indica redução do tamanho do edema. 

Ao comparar os resultados com o grupo controle, foi observado que todos os tratamentos 

reduziram significativamente a formação do edema (Figura 5.2, página 64). 

Vinte e quatro horas após a administração da carragenina houve uma acentuada 

redução no tamanho do edema desenvolvido em todos os grupos. Este resultado já era 

esperado, pois neste tempo a ação da carragenina não está presente e há quase uma 

completa ausência de sintomas inflamatórios locais (CICALA et al., 2007). Neste tempo, o 

edema observado nos animais tratados com EB, FA e FM em ambas as doses foi 

significativamente menor que o edema observado no grupo controle. (Figura 5.3, página 

64).  

Na Figura 5.4, página 65, estão apresentadas as variações do edema de pata 

desenvolvido nos tempos 3, 6 e 24 h para todos os tratamentos. Fica claro que a 

formação máxima do edema se deu no tempo 3h. A partir daí houve uma redução do 

tamanho do edema que alcançou seu menor valor 24 horas após a administração da 

carragenina.  

 

 

 



                                                                                                                                        Avaliação da ativ idade anti-inflamatória in vivo                                                                                   

 
65                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

 

 

Tabela 5.1: Variação percentual da espessura das patas dos camundongos nos tempos 

3h, 6h e 24h após administração da carragenina ou introdução da agulha na pata (sham).  

   Variação da espessura das patas (%)  

Tratamento 3h Valor P 6h Valor P 24h Valor P 

Veículo (controle) 54,70 ± 8,95 - 46,04 ± 6,72 - 24,98 ± 4,05 - 
Sham 7,03 ± 1,11 - 6,32 ± 0,84 - 3,72 ± 0,94 - 
Indometacina 10 mg/kg 27,32 ± 3,76 <0,001 15,08 ± 4,11 <0,001 3,80 ± 1,79 <0,001 
EB 100 mg/kg 28,53 ± 5,03 <0,001 13,89 ± 5,17 <0,001 5,71 ± 2,69 <0,001 
EB 300 mg/kg 26,84 ± 4,79 <0,001 22,91 ± 4,95 <0,001 8,28 ± 2,37 <0,01 
FA 100mg/kg 31,58 ± 8,46 ˂0,01 25,13 ± 5,33 ˂0,01 3,24 ± 4,22 <0,001 
FA 300 mg/kg 15,02 ± 4,43  <0,001 13,49 ± 7,55 <0,001 9,66 ± 6,71 ˂0,01 
FM 100mg/kg 40,21 ± 4,58 - 29,90 ± 5,35 <0,05 6,26 ± 2,21 <0,001 
FM 300 mg/kg 19,79 ± 2,89 <0,001 15,78 ± 2,27 <0,001 9,85 ± 0,99 ˂0,01 

Os valores representam a média ± e.p.m. 
Valor P obtido pela comparação com o grupo controle (ANOVA seguido de teste Dunnett) 
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Figura 5.1:  Variação percentual da espessura das patas dos camundongos 3h após a aplicação 
da carragenina. Os valores representam a média ± e.p.m. **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao 
controle (ANOVA seguida de teste Dunnett). 
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Figura 5.2:  Variação percentual da espessura das patas dos camundongos 6h após a aplicação 
da carragenina. Os valores representam a média ± e.p.m. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 
comparados ao controle (ANOVA seguida de teste Dunnett). 
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Figura 5.3:  Variação percentual da espessura das patas dos camundongos 24h após a aplicação 
da carragenina. Os valores representam a média ± e.p.m. **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao 
controle (ANOVA seguida de teste Dunnett). 
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Figura 5.4:  Variação percentual da espessura das patas dos camundongos 3, 6 e 24h após a 
aplicação da carragenina. Os valores representam a média ± e.p.m. *P<0,05, **P<0,01 e 
***P<0,001 comparados ao controle (ANOVA seguida de teste Dunnett). 
 

O edema produzido pela injeção de carragenina permanece localizado na área de 

aplicação (CICALA et al., 2007), tratando-se, portanto, de um modelo experimental de 

inflamação local aguda cuja formação do edema envolve diferente fases (VINEGAR et al., 

1969), a liberação de diversos mediadores, migração celular e exsudação de plasma 

(SALVEMINI et al., 1996; LORAM et al., 2007).  Inicialmente, a carragenina estimula a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias que, por sua vez, irão estimular a liberação de 

serotonina e histamina nos primeiros 90 min, e de cininas numa fase intermediária (90-

150min) (RONALD & CHRISTOPHER, 1990). A partir daí o edema é mantido pela 

produção de PG´s após indução da COX-2 (DI ROSA & WILLOUGHBY, 1971) e pela 

liberação de NO após expressão da enzima iNOS em leucócitos ativados infiltrados no 

edema (SALVEMINI et al., 1996; IANARO et al., 2001). Neste momento o edema atinge 

seu maior volume. Outros mediadores, como os produtos do sistema do complemento 

(WILLOUGHBY et al., 1969) e a somatostatina (TRAUB & BROZOSKI, 1996) também 

estão envolvidos na resposta inflamatória induzida pela carragenina.  
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Assim, o edema inflamatório decorrente da injeção de carragenina é consequência 

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 de outros mediadores, pois aumentam o 

aporte sanguineo na região inflamada (WILLIANS, 1978; 1979).  

Fármacos que inibem a ação da COX, e consequentemente reduzem a produção 

de PG´s, evitam a potencialização exercida pelo efeito vasodilatador sobre estes 

mediadores, reduzindo desta forma o edema inflamatório (TULUNAY, 2000).  

 Os resultados obtidos neste teste demonstram a existência de efeitos anti-

inflamatórios do extrato etanólico bruto de C. velutina e das frações acetato de etila e 

metanólica. Tomemos como base os resultados obtidos para a 3ª hora, que é considerada 

o momento mais crítico na formação do edema. O EB na dose de 100 mg/kg impediu a 

formação do edema em maior extensão que as frações FA e FM nesta mesma dose.  A 

redução ou perda da atividade devido ao fracionamento são frequentemente citadas na 

literatura e estão associadas à perda de efeitos aditivos ou sinérgicos (COS et al., 2006). 

O aumento na dose do EB não resultou em melhor atividade anti-inflamatória, pois não há 

diferenças significativas de atividade entre as doses de 100 e 300 mg/kg. Entretanto, o 

aumento nas doses da FA e FM resultou em uma melhor atividade. Apesar de não 

existirem diferenças estatisticamente significativas entre os resultados obtidos para FA 

nas duas doses avaliadas, esta fração na dose de 300 mg/kg (15,02% ± 4,43) promoveu a 

formação do edema de pata cerca de 50% menor que a observada para a dose de 100 

mg/kg (31.58% ± 8.46). Já para FM, o incremento de atividade anti-edematogênica foi 

ainda mais notável. A dose de 100 mg/kg não foi capaz de reduzir significativamente o 

edema em relação ao grupo controle, enquanto a dose de 300 mg/kg além de reduzir 

significativamente a formação do edema, apresentou resultados semelhantes ao do 

fármaco padrão, a indometacina. Não existem diferenças significativas entre os resultados 

obtidos para a fração acetato de etila e metanólica na dose de 300 mg/kg. Assim, 

podemos atribuir a atividade anti-inflamatória da espécie à ação de diferentes classes de 

substâncias, provavelmente, agindo em diferentes alvos da inflamação. 

  A realização deste estudo demonstrou pela primeira vez a atividade anti-

inflamatória da espécie C. velutina, sustentando o uso tradicional desta planta em 

determinadas condições inflamatórias. Com o intuito de investigar os possíveis 

mecanismos pelos quais o extrato etanólico bruto e suas frações acetato de etila e 

metanólica exercem suas ações anti-inflamatórias, os mesmos foram avaliados quanto à 
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sua capacidade de modular a liberação de alguns mediadores envolvidos no processo 

inflamatório, como o NO e as citocinas TNF-α e IL-10. 



____________________________________________________________________________________________________________ 
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6.1. INTRODUÇÃO 
  

Para avaliar a atividade anti-inflamatória in vitro de Campomanesia velutina, o 

efeito do extrato etanólico bruto, das frações acetato de etila e metanólica e das 

substâncias isoladas P9 (miricetina 3-O-ramnosídeo) e S43p sobre a produção de NO, 

TNF-α e IL-10 foi examinado em culturas celulares da linhagem de macrófagos J774A.1 

estimuladas por LPS e INF-γ. A viabilidade celular foi determinada pelo ensaio do MTT 

(brometo de 3-[4,5-dimetilazol-2-il]-2,5-difenil tetrazólio). 

 

6.2. METODOLOGIA 
 

6.2.1. CULTURA DE CÉLULAS J774A.1 
 

 Os macrófagos da linhagem J774A.1 foram fornecidos pelo Prof. Dr. Luis Carlos 

Crocco Afonso do Laboratório de Imunoparasitologia, NUPEB, UFOP. As células foram 

cultivadas em garrafas de cultura (TPPR) contendo meio RPMI (Sigma Aldrich) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB; Cripion), 1% de L-glutamina (GIBCO 

BRL), penicilina G 100 U/mL (USB Corporation), 1% de Piruvato de Sódio (Sigma) e 1% 

de aminoácidos não essenciais (Gibco/Invitragen), pH 7,2, a  37°C e 5% CO 2 em 

incubador (NuaireTM US Autoflow). 

 Para suspensão das células em cultura foi realizada raspagem suave com auxílio 

de “cell scraper” (TPPR). O número de células em suspensão foi determinado através da 

contagem em câmara de Neubauer utilizando azul de tripan (Aldrich) como corante. Para 

obter a concentração final de 1,75 x 106 células/mL, a suspensão celular foi centrifugada a 

1100 RPM x g por 10 minutos em centrífuga a 5 °C (F orma Scientific). O sobrenadante 

retirado e as células ressuspendidas em meio RPMI suplementado.  

 

6.2.2. PREPARO DAS AMOSTRAS 
 

O extrato etanólico bruto (EB), as frações acetato de etila (FA) e metanólica (FM) e 

as substâncias isoladas foram inicialmente solubilizadas em DMSO (Synth) e diluídas em 

meio RPMI suplementado para as concentrações utilizadas nos ensaios. A sonicação foi 

utilizada para completa dissolução das amostras. 
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6.2.3. DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR 
 

 O ensaio colorimétrico do MTT (MOSSMAN, 1983) foi utilizado para avaliar o 

potencial citotóxico do extrato bruto, das frações e das substâncias isoladas. Este ensaio 

baseia-se na medida do dano induzido pelas amostras no metabolismo celular através da 

avaliação da atividade residual das desidrogenases mitocondriais (MACIEL et al., 2002). 

A atividade celular é quantificada pela redução do sal de tetrazólio, de cor amarela, em 

um produto insolúvel, a formazana, de cor azul, através da ação da enzima succinil 

desidrogenase mitocondrial presente em células viáveis (KUMAR-ROINÉ et al., 2009). 

 Para a realização deste ensaio, as células foram aliquotadas (200 µL) em placas 

de 96 poços (TPPR) numa concentração de 3,5 x 105 células/poço e incubadas por 2 

horas a 37°C e 5% CO 2 para aderência. Em seguida, as células foram tratadas com 

diferentes concentrações das amostras. EB, FA e FM foram avaliados nas concentrações 

de 10 µg/mL, 20 µg/mL, 40 µg/mL, 80 µg/mL, 160 µg/mL, 320 µg/mL, 640 µg/mL e 1280 

µg/mL. Já as substâncias isoladas foram avaliadas nas concentrações de 0,625 µg/mL, 

1,25 µg/mL, 2,5 µg/mL, 5 µg/mL, 10 µg/mL, 20 µg/mL, 40 µg/mL e 80 µg/mL. Após adição 

das amostras as placas foram incubadas novamente a 37°C e 5% CO 2 por 24 horas. 

Após este período, o sobrenadante foi descartado e 100 µL de meio RPMI suplementado 

foi adicionado a cada poço, seguido da adição de 20 µL da solução de MTT (Sigma) a 2,5 

mg/mL. A placa foi então incubada por 4 horas nas mesmas condições descritas 

anteriormente. Após a incubação, 100 µL de SDS (Vetec) a 10% em HCl (Synth) 0,01 M 

foram adicionados com o intuito de solubilizar os cristais azuis de formazana. Após 

incubação por 16 horas a 37°C e 5% CO 2, a leitura da absorbância a 570 nm foi feita em 

leitor de microplacas (Molecular Devices). Células incubadas somente em meio RPMI 

suplementado foram utilizadas como controle. A citotoxicidade de diferentes 

concentrações de DMSO também foi avaliada, já que este foi utilizado como solvente no 

preparo das amostras. Foram realizados três ensaios independentes em duplicata.  

 As amostras foram consideradas não tóxicas quando a habilidade das células em 

metabolizar o MTT a formazana foi superior a 90% em comparação ao grupo controle (LII 

et al., 2009). 
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6.2.4. OBTENÇÃOS DOS SOBRENADANTES CELULARES 

 

 Para obtenção dos sobrenadantes a serem utilizados nos ensaios de avaliação da 

produção de NO, TNF-α e IL-10, os macrófagos J774A.1 foram tratados de acordo com o 

procedimento descrito a seguir. 

 Inicialmente, as células foram aliquotadas (200 µL) em placas de 48 poços (BiofilR) 

numa concentração de 3,5 x 105 células/poço e incubadas por 2 horas a 37°C e 5% C O2 

para aderência. Em seguida, o meio de cultura foi substituído e as células tratadas com 

diferentes concentrações das amostras por 1 hora em incubador nas mesmas condições 

anteriores. Após o tratamento, as células foram estimuladas com LPS (25 ng/mL; Sigma) 

e IFN-γ (25 U/mL; RD System) e novamente incubadas por 24 horas a 37°C e 5% CO 2. 

Após este período, o sobrenadante foi coletado para realização dos ensaios de 

quantificação de NO, TNF-α e IL-10. 

 As células foram tratadas com o extrato bruto e suas frações nas concentrações de 

320, 160, 80, 40, 20 e 10 µg/mL e com as substâncias isoladas nas concentrações de 20, 

10, 5, 2,5 e 1,25 µg/mL. Os seguintes controles foram utilizados: células J774A.1 

estimuladas com LPS e IFN-γ, correspondendo ao máximo de inflamação (controle); 

células J774A.1 não estimuladas, correspondendo à produção basal dos mediadores; 

células J774A.1 tratadas com dexametasona 5 µg/mL, utilizada como fármaco padrão, e 

estimuladas com LPS e IFN-γ;  células J774A.1 tratadas com DMSO 0,33% v/v e 

estimuladas com LPS e IFN-γ. O DMSO foi utilizado na solubilização das amostras cuja 

possível interferência sobre a produção dos mediadores foi investigada. 

 O ensaio de quantificação de NO foi realizado logo após a obtenção dos 

sobrenadantes. Já os ensaios de quantificação de TNF-α e IL-10 foram realizados 

posteriomente, sendo então necessário armazenar os sobrenadantes em freezer a -80°C. 

Para obtenção dos sobrenadantes foram realizados três ensaios independentes em 

duplicata.  

 

6.2.5. ENSAIO DE QUANTIFICAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO 
 

 A capacidade das amostras em inibir a produção de NO foi avaliada através da 

quantificação de nitrito (NO-
2) no sobrenadante de culturas de células J774A.1 
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estimuladas por LPS e IFN-γ. A quantidade de nitrito no sobrenadante celular foi 

determinada utilizando reagente de Griess (GREEN et al., 1982). 

 Alíquotas de 50 µL dos sobrenadantes obtidos de acordo com metodologia descrita 

no item 6.2.4 foram transferidas para placas de 96 poços. Em seguida, foram adicionados 

100 µL do reagente de Griess (mistura 1:1 de sulfanilamida 1% em ácido fosfórico 2,5% e 

diidrocloreto de naftiletilenodiamina 0,1% em ácido fosfórico 2,5%). A mistura foi incubada 

à temperatura ambiente e ao abrigo da luz por 10 minutos. A absorbância a 570 nm foi 

determinada em leitor de microplaca. A quantidade de nitrito nos sobrenadantes foi 

calculada através de curva padrão obtida a partir de concentrações conhecidas (10 – 125 

µM) de nitrito de sódio (NaNO2) em meio RPMI suplementado.  

 

6.2.6. ENSAIO DE QUANTIFICAÇÃO DE TNF- α E IL-10 
 

 As citocinas TNF-α e IL-10 foram quantificadas no sobrenadante celular utilizando 

o teste imunoenzimático de ELISA. Os ensaios foram realizados de acordo com as 

intruções do fabricante dos kits de ELISA (PeproTech) segundo metodologia descrita a 

seguir. 

 Inicialmente, placas flexíveis de cloreto de polivinila de 96 poços (FALCONR) foram 

adsorvidas com anticorpo de captura monoclonal (100 µL/poço) anti TNF-α (1  µg/mL) ou 

anti IL-10 (3 µg/mL) diluídos em tampão fosfato/salina (PBS) pH 7,4. As placas foram 

seladas e incubadas à temperatura ambiente por 16 horas. Após incubação, as placas 

foram lavadas 4 vezes com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (Vetec; solução de 

lavagem) e posteriormente bloqueadas com 200 µL/poço de PBS contendo 1% de SFB 

(solução de bloqueio). Após incubação por 1 hora à temperatura ambiente as placas 

foram lavadas 4 vezes com a solução de lavagem e adicionou-se a cada poço 100 µL dos 

sobrenadantes celulares obtidos no ítem 6.2.4 ou da citocina padrão diluída em PBS 

contendo 0,05% de Tween 20 e 0,1% de SFB (solução diluente). As placas foram 

incubadas por 2 horas à temperatura ambiente e em seguida lavadas por 4 vezes com a 

solução de lavagem. Foram então adicionados a cada poço 100 µL do anticorpo de 

detecção (anti-TNF-α biotinilado ou anti-IL-10 biotinilado). Em seguida, as placas foram 

incubadas por 2 horas à temperatura ambiente. Após lavagem por 4 vezes, foram 

adicionados em cada poço 100 µL do conjugado avidina-peroxidase biotinilada diluído em 

solução diluente na proporção de 1:2000. Após 30 minutos de incubação à temperatura 
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ambiente as placas foram lavadas 8 vezes com a solução de lavagem e em cada poço foi 

adicionado 100 µL do substrato líquido de ABTS (Sigma). Após formação de cor a reação 

foi interrompida com a adição de 50 µL/poço de solução de SDS a 1%. A absorbância foi 

lida a 405 nm em leitor de microplaca e a concentração das citocinas foi determinada 

utilizando-se curva padrão obtida a partir de concentrações conhecidas da citocina 

padrão. Os resultados foram expressos em ng/mL.   

 

6.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

 Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (e.p.m.). Os 

resultados foram submetidos à análise de variância (One-way ANOVA) seguida do teste 

Dunnett para análise dos grupos teste em relação ao grupo controle e à análise de 

variância (One-way ANOVA) seguida do teste Bonferroni para análise entre os grupos. Foi 

adotado intervalo de confiança de 95%, sendo as diferenças consideradas significativas 

quando o valor P foi menor que 0,05 (P˂0,05). Para análise estatística foi utilizado o 

Software GraphPad Prism 5.0. 

 

6.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.4.1. EFEITO DAS AMOSTRAS SOBRE A VIABILIDADE CELU LAR 
 

 A fim de excluir a possibilidade das variações nos níveis de NO e citocinas 

secretados pelas células J774A.1 serem devidas à toxicidade das amostras avaliadas e 

não devido à modulação dos mecanismos celulares, a citotoxicidade do EB, de suas 

frações FA e FM e das substâncias isoladas P9 e S43p foram avaliadas utilizando o 

ensaio do MTT. A partir dos resultados obtidos foram determinadas as concentrações a 

serem utilizadas nos ensaios de determinação de NO e citocinas, utilizando-se, 

preferencialmente, as concentrações mais altas e não tóxicas.  

 Não foram observadas variações significativas na viabilidade das células J774A.1 

tratadas com as diferentes concentrações das amostras. A exceção foi para FA nas 

concentrações de 640 µg/mL e 1280 µg/mL, pois a viabilidade celular nestas 

concentrações foi inferior a 90% (Figura 6.1 A – E, página 77). Por isso, o extrato bruto e 

suas frações foram testados em concentrações inferiores a 640 µg/mL.  



                                                                                                                                        Avaliação da ativ idade anti-inflamatória in vitro                                                                                   

 
76                                                  Marcela Carolina de Paula Michel  

   
 

A viabilidade celular dos macrófagos J774A.1 também foi avaliada na presença de 

diferentes concentrações de DMSO. Os resultados indicaram que o DMSO em 

concentrações entre 0,01 e 1,25% (v/v) não produziu citotoxicidade significativa sobre 

esta linhagem celular. Assim, ficou demonstrado que a concentração máxima de DMSO 

utilizada no preparo das amostras, que foi de 0,33% (v/v), não é citotóxica para estes 

macrófagos (Figura 6.1 F). 
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Figura 6.1:  Viabilidade celular dos macrófagos J774A.1 na presença de diferentes concentrações 
do (A) extrato etanólico bruto, (B) fração acetato de etila, (C) fração metanólica, (D) P9, (E) S43p e 
(F) DMSO em relação ao controle (células J774A.1 não tratadas, consideradas 100% de 
viabilidade). Os dados obtidos são resultado de três experimentos independentes em duplicata. 
Os resultados representam a média ± e.p.m. **P<0,01 em relação ao controle (ANOVA seguida de 
teste Dunnett).  
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6.4.2. EFEITO DAS AMOSTRAS SOBRE A LIBERAÇÃO DE NO 
 

 O NO é um radical livre que age como mediador, mensageiro ou regulador da 

função celular em uma série de processos fisiológicos e condições patológicas, incluindo 

a neurotransmissão e a inflamação (MONCADA et al., 1991; NATHAN & XIE, 1994). 

Exposição a produtos microbianos, como o LPS, e a citocinas pró-inflamatórias, como IL-

1, TNF-α e IFN-γ induz a produção de NO em várias células envolvidas na inflamação, 

como os macrófagos, e pode contribuir para o processo patológico de várias condições 

inflamatórias agudas e crônicas (KORHONEN et al., 2005; NATHAN, 1992). Assim, a 

redução da produção de NO por determinados agentes representa uma estratégia de 

tratamento de doenças inflamatórias. 

A inibição da produção de NO foi avaliada no sobrenadante de células J774A.1 

tratadas com diferentes concentrações das amostras vegetais e estimuladas por LPS (25 

µg/mL) e IFN-γ (25 U/mL). As concentrações de EB, FA e FM avaliadas foram 320 µg/mL, 

160 µg/mL, 80 µg/mL, 40 µg/mL e 20 µg/mL. As concentrações de P9 e S43p avaliadas 

foram 20 µg/mL, 10 µg/mL, 5 µg/mL, 2,5 µg/mL e 1,25 µg/mL. O NO liberado no meio 

pelos macrófagos foi quantificado 24 horas após a estimulação. 

 Macrófagos não tratados e estimulados por LPS/IFN-γ (grupo controle) produziram 

quantidades significativas de NO (27,64 ± 1,99 µM). Já a concentração de nitrito nas 

células não estimuladas foi inexistente (-1,24 ± 0,37 µM). DMSO a 0,33% (v/v) não 

interferiu significativamente na produção de NO (25,33 ± 2,51 µM), indicando que as 

atividades encontradas foram devidas às interações entre os macrófagos e as amostras, e 

não devidas ao DMSO. Dexametasona 5 µg/mL promoveu ligeira diminuição nos níveis de 

NO (21,85 ± 0,81 µM), entretanto, esta diminuição não foi significativa em relação ao 

grupo controle (Figura 6.2 A, página 80). 

 EB em todas as concentrações avaliadas não produziu qualquer efeito sobre a 

liberação de NO após estímulo com LPS/IFN-γ, não sendo observadas diferenças 

significativas em relação ao grupo controle (Figura 6.2 B, página 80).  

FA reduziu significativamente a produção de NO em todas as concentrações 

avaliadas: 20 µg/mL (19,61 ± 3,26 µM), 40 µg/mL (19,52 ± 2,77 µM), 80 µg/mL (17,72 ± 

1,62 µM), 160 µg/mL (9,03 ± 1,25 µM) e 320 µg/mL (-0,65 ± 0,82 µM). Note-se que na 

maior concentração testada (320 µg/mL), FA inibiu a produção de NO, levando os níveis 

de nitrito ao mesmo patamar observado nas células não estimuladas. A análise estatística 

revelou não haver diferenças significativas entre os níveis de NO das células não 
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estimuladas e das células estimuladas e tratadas com FA na concentração de 320 µg/mL 

(Figura 6.2 C, página 80).  

O tratamento com FM e S43p produziu pequena inibição na produção de NO nas 

células estimuladas com LPS/IFN-γ. Entretanto, esta diminuição não foi significativa em 

relação ao grupo controle, com exceção de S43p na dose de 20 µg/mL (21,47 ± 1,81 µM) 

que promoveu uma inibição significativa sobre a produção de NO (Figura 6.2 D e E, 

página 80).  

O tratamento com P9 na concentração de 1,25 µg/mL reduziu significativamente a 

produção de NO (15,41 ± 3,46 µM) em comparação ao grupo controle. As demais 

concentrações desta substância também promoveram uma redução nos níveis de nitrito, 

entretanto, esta não foi significativa (Figura 6.2 F, página 80). 

Estudos prévios demonstraram que a miricetina possui uma potente ação anti-

inflamatória sobre a inflamação aguda e crônica (WANG et al., 2010). Diversos estudos 

demonstraram a capacidade da miricetina em inibir a liberação e/ou produção de NO e a 

expressão da enzima iNOS em cultura de macrófagos estimulados (WANG & MAZZA, 

2002; WANG et al., 2006; CARLI et al., 2009; LEE & KIM, 2010). Nestes estudos, a 

atividade deste flavonol sobre a produção de NO foi realizada utilizando a aglicona 

(miricetina), em concentrações que variaram de 30 – 100 µM. A menor atividade de P9 

em relação aos relatos da literatura pode ser decorrente do fato de que P9 trata-se de um 

heterosídeo, e não da aglicona livre. A conjugação com um açúcar pode modificar a 

hidrossolubilidade da molécula e assim modificar suas propriedades farmacológicas 

(HARBORNE, 1986). Em estudo que comparou a atividade da miricetina e de seu 

heterosídeo miricitrina sobre a produção de NO em macrófagos peritoniais ativados por 

LPS, revelou que na concentração de 100 µM, a miricetina inibiu em 50,4% a produção de 

NO, enquanto a miricitrina na mesma concentração inibiu em somente 14,9% (TAO et al., 

2002). 

 Os resultados sugerem que a ação anti-inflamatória de FA envolve a modulação da 

produção de NO. Assim, a identificação dos componentes ativos presentes nesta fração 

responsáveis por esta atividade merecem uma investigação futura. Além disso, as 

substâncias isoladas S43p e miricetina parecem contribuir para a atividade anti-

inflamatória de FM observada nos testes in vivo, já que possuem atividades 

imunomodulatórias sobre a produção de NO por macrófagos J774A.1 estimulados por 

LPS/IFN-γ. 
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Figura 6.2: Efeitos da (A) Dexametasona (5 µg/mL) e do DMSO 0,33% (v/v), (B) extrato etanólico 
bruto, (C) fração acetato de etila, (D) fração metanólica, (E) S43p e (F) P9 sobre a produção de 
NO por macrófagos. As células J774.A1 foram tratadas por 1 hora e em seguida estimuladas com 
LPS (25 ng/mL) e IFN-γ (25 U/mL) por 24 horas. Células não tratadas e estimuladas por LPS/IFN-
γ correspondem à produção máxima de NO (grupo controle). Células não estimuladas cultivadas 
somente em meio de cultura correspondem à produção basal de NO. Os dados obtidos são 
resultado de três experimentos independentes em duplicata. Os resultados representam a média ± 
e.p.m. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao controle (ANOVA seguida de teste 
Dunnett).   
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6.4.3. EFEITO DAS AMOSTRAS SOBRE A LIBERAÇÃO DE TNF -α 

 

 O TNF-α é uma das mais importantes citocinas pró-inflamatórias, desempenhando 

um papel crucial na inflamação (VERMA et al., 2010). Esta citocina atua sobre monócitos 

e macrófagos estimulando a produção de outras citocinas, como IL-1, IL-6 e IL-8, e de 

mediadores pró-inflamatórios, como NO (BAUGH & BUCALA, 2001; HERATH et al., 2003; 

PUNTUREE et al., 2004). Entretanto, a excessiva produção de TNF-α está relacionada ao 

exacerbamento do processo inflamatório e ao desenvolvimento de doenças auto-imunes 

(WILLIAMS et al., 2007). 

 O efeito do EB, de suas frações FA e FM e das substâncias S43p e P9 sobre a 

produção de TNF-α foi avaliado no sobrenadante de células J774A.1 tratadas com 

diferentes concentrações das amostras e estimuladas por LPS/IFN-γ. 

 Macrófagos não tratados e estimulados com LPS/IFN-γ (grupo controle) produziram 

quantidades significativas de TNF-α (0,91 ± 0,11 ng/mL). Já nas células que não 

receberam estímulo a produção de TNF-α foi inexistente (-0,12 ± 0,03 ng/mL). A 

dexametasona (5 µg/mL), utilizada como fármaco padrão, promoveu uma leve redução 

nos níveis de TNF-α (0,80 ± 0,08 ng/mL). Entretanto, esta redução não foi significativa em 

relação ao controle. DMSO 0,33% (v/v) não interferiu na produção de TNF-α (0,98 ± 0,07 

ng/mL), indicando que as atividades encontradas para as amostras não foram devidas ao 

DMSO (Figura 6.3 A, página 82). 

 Não foi observada inibição significativa da produção de TNF-α por nenhuma das 

amostras analisadas. Macrófagos estimulados com LPS/IFN-γ e tratados com EB nas 

concentrações de 20 µg/mL, 40 µg/mL, 80 µg/mL, 160 µg/mL e 320 µg/mL diminuíram a 

produção de TNF-α para 0,80 ± 0,11; 0,79 ± 0,07; 0,75 ± 0,05; 0,79 ± 0,03 e 0,75 ± 0,03 

ng/mL, respectivamente. Mas essa redução não foi significativa em relação ao grupo 

controle (Figura 6.3 B, página 82). 

 As demais amostras elevaram os níveis de TNF-α, com destaque para a substância 

S43p que promoveu um aumento significativo na produção desta citocina em todas as 

concentrações analisadas (Figura 6.3 C – F, página 82). 

 Os resultados sugerem que as atividades anti-inflamatórias do extrato bruto e de 

suas frações observadas nos testes in vivo não são decorrentes da inibição da produção 

de TNF-α. Também ficou demonstrado que as substâncias isoladas S43p e P9, caso 

estejam envolvidas no mecanismo de ação anti-inflamatório do extrato, não exercem seus 

efeitos através de mecanismos imunomodulatórios sobre a produção de TNF-α.  
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Figura 6.3: Efeitos da (A) Dexametasona (5 µg/mL) e do DMSO 0,33% (v/v), (B) extrato etanólico 
bruto, (C) fração acetato de etila, (D) fração metanólica, (E) S43p e (F) P9 sobre a produção de 
TNF-α por macrófagos. As células J774A.1 foram tratadas por 1 hora e em seguida estimuladas 
com LPS (25 ng/mL) e IFN-γ (25 U/mL) por 24 horas. Células não tratadas e estimuladas por 
LPS/IFN-γ correspondem à produção máxima de TNF-α (grupo controle). Células não estimuladas 
cultivadas somente em meio de cultura correspondem à produção basal de TNF-α. Os dados 
obtidos são resultado de três experimentos independentes em duplicata. Os resultados 
representam a média ± e.p.m. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao controle (ANOVA 
seguida de teste Dunnett). 
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6.4.4. EFEITO DAS AMOSTRAS SOBRE A LIBERAÇÃO DE IL- 10 
 

 O processo inflamatório pode ser inibido pela produção de citocinas 

imunomodulatórias, como a IL-10 (KISHORE et al., 1999; COOMBES et al., 2005). Esta 

citocina anti-inflamatória é predominante nas fases tardias da inflamação, sendo 

detectável a partir da oitava hora após exposição ao LPS (CONFORTI et al., 2001). A IL-

10 age como um potente inibidor da função dos macrofágos, bloqueando a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-6 e IL-12, reduzindo, desta forma, os efeitos 

prejudiciais da ativação excessiva dessa célula durante a inflamação (CONTI et al., 2003; 

WILLIAMS et al., 2004; HAMMER et al., 2008).   

 O efeito das amostras sobre a produção de IL-10 foram investigados no 

sobrenadante de células J774A.1 estimuladas com LPS/IFN-γ. Os macrófagos foram 

tratados com diferentes concentrações das amostras e em seguida estimulados por 24 

horas. Células não tratadas (grupo controle) secretaram quantidades apreciáveis de IL-10 

após estímulo (4,54 ± 0,17 ng/mL). Macrófagos sem qualquer estímulo secretaram 

quantidades significativamente menores de IL-10 (1,63 ± 0,10 ng/mL) quando 

comparados ao controle. A dexametasona na dose de 5 µg/mL apresentou moderada 

atividade de indução da secreção de IL-10 (5,43 ± 0,19 ng/mL) em relação ao controle. 

Macrófagos tratados com DMSO 0,33% (v/v) e estimulados com LPS/IFN-γ produziram 

quantidades de IL-10 (4,39 ± 0,38 ng/mL) que não diferiram significativamente do 

controle, indicando que as atividades encontradas foram resultado da atividade das 

substâncias presentes nas amostras e não decorrentes da ação do DMSO (Figura 6.4 A, 

página 85). 

 Houve uma diminuição significativa na produção de IL-10 por macrófagos ativados 

por LPS/IFN-γ quando estes foram tratados por EB, FA, FM e S43p em todas as 

concentrações avaliadas. Nos grupos tratados com EB nas doses de 20 µg/mL, 40 µg/mL, 

80 µg/mL e 160 µg/mL, com a FA nas doses de 20 µg/mL, 40 µg/mL e 80 µg/mL, e nos 

grupos tratados com FM e S43p em todas as doses avaliadas, os níveis de IL-10 

encontrados não apresentaram diferenças significativas em relação aos níveis 

observados nas células que não receberam estímulo. Já nos grupos tratados com o EB 

nas concentrações de 320 µg/mL e com a FA nas concentrações de 160 µg/mL e 320 

µg/mL, a produção de IL-10 foi significativamente menor quando comparada às células 

não estimuladas. Estes resultados evidenciam o caráter inibidor destas amostras sobre a 

produção de IL-10 em macrófagos J774A.1 (Figura 6.4 B, C, D e E, página 85).  
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Macrófagos secretam esta citocina após a ativação de receptores “toll-like” 4 (TLR), 

TRAF3, NF-kB, ERK quinase, entre outros, por mediadores endógenos e exógenos 

(SABAT et al., 2010). Diferentes estudos tem demonstrado a capacidade de produtos 

naturais em modular a via de sinalização do NF-kB durante a inflamação (TUÑÓN et al., 

2009; CERELLA et al., 2010), e assim controlar a transcrição do gene da IL-10. Portanto, 

a inibição da via de sinalização do NF-kB por moléculas presentes no extrato etanólico 

bruto e suas frações poderia ser um dos mecanismos responsáveis pelo seu efeito 

inibidor sobre a produção de IL-10 observado nos macrófagos J774A.1 estimulados por 

LPS/IFN-γ. 

 Somente P9 na menor concentração avaliada (1,25 µg/mL) foi capaz de estimular 

significativamente a produção de IL-10 (5,40 ± 0,22 ng/mL) quando comparado ao grupo 

controle. Entretanto, nas demais concentrações testadas, a miricetina promoveu um efeito 

inverso, inibindo significativamente a produção de IL-10, cujos níveis não diferiram 

signicativamente dos valores observados em células não estimuladas por LPS/IFN-γ 

(Figura 6.4F, página 84). Isto pode ser devido aos efeitos pós-transcricionais dos 

flavonóides, uma vez que é bem estabelecido que a produção de IL-10 pode ser regulada 

por mecanismos pós-transcricionais em macrófagos (NÉMETH et al., 2005). 

Alternativamente, também é possível que em concentrações superiores a 1,25 µg/mL P9 

esteja agindo como uma molécula pró-oxidativa (COMALADA et al., 2006).  
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Figura 6.4: Efeitos da (A) Dexametasona (5 µg/mL) e do DMSO 0,33% (v/v),  (B) extrato etanólico 
bruto, (C) fração acetato de etila, (D) fração metanólica, (E) S43p e (F) P9 sobre a produção de IL-
10 por macrófagos. As células J774A.1 foram tratadas por 1 hora e em seguida estimuladas com 
LPS (25 ng/mL) e IFN-γ (25 U/mL) por 24 horas. Células não tratadas e estimuladas por LPS/IFN-
γ correspondem à produção máxima de IL-10 (grupo controle). Células não estimuladas cultivadas 
somente em meio de cultura correspondem à produção basal de IL-10. Os dados obtidos são 
resultado de três experimentos independentes em duplicata. Os resultados representam a média ± 
e.p.m. *P<0,05 e ***P<0,001 comparados ao controle (ANOVA seguida de teste Dunnett).  
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7. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTINOCICEPTIVA
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7.1. MATERIAIS 
 

 Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes fármacos e 

reagentes: Tween 80 (Synth), DMSO (Vetec), ácido acético (Vetec) e indometacina 

(Sigma-Aldrich). Todos os solventes utilizados foram de grau analítico e a água purificada 

por destilação. Para administração das soluções foi utilizado seringa hipodérmica (KDL do 

Brasil). Os tempos foram mensurados com o auxílio de cronômetro (Cronobio SW2010). 

 

7.1.1. PREPARO DAS SOLUÇÕES 
 

 O extrato etanólico bruto e as frações foram solubilizados em dimetilsulfóxido 

(DMSO), Tween 80 e água destilada na proporção de 1:1:8 (veículo). A indometacina foi 

solubilizada em água destilada e 5% de Tween 80. 

 

7.2. ANIMAIS EXPERIMENTAIS 
 

 Foram utilizados camundongos albinos Swiss machos (30 ± 5 g) provenientes do 

Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto, onde foram 

mantidos até o momento da realização dos experimentos. Os animais permanceram em 

caixas, separados em grupos de quatro, no ciclo de 12 horas claro e 12 horas escuro, 

com acesso livre à comida e água. Para excluir a influência de alimentos na absorção das 

soluções administradas por via oral, os animais foram mantidos em jejum 12 horas antes 

do experimento, com acesso livre somente à água. O protocolo de experimentação foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFOP, sob o número 

2010/60. 

 

7.3. METODOLOGIA 
 

Para avaliação da atividade antinociceptiva foi utilizado o método de contorções 

abdominais induzida pelo ácido acético descrito por KOSTER et al. (1959) e o método da 

placa quente descrito por EDDY & LEIMBACH (1953). Em ambos os métodos, os animais 

receberam por via oral a solução do veículo (grupo controle) e as soluções do extrato 

etanólico bruto (EB), da fração acetato de etila (FA) e da fração metanólica (FM), todas 
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administradas em duas doses, 100 e 300 mg/kg. No método de contorções foi utilizado 

como fármaco padrão a indometacina na dose de 10 mg/kg. No  método da placa, o 

fármaco padrão empregado foi a morfina na dose de 10 mg/kg. Entretanto, devido à 

impossibilidade de se adquirir a morfina, os resultados aqui expressos para esse grupo 

foram obtidos em estudos prévios realizados no Laboratório de Farmacologia e que 

seguiram a mesma metodologia aqui descrita.  

 

7.3.1. MÉTODO DE CONTORÇÕES ABDOMINAIS INDUZIDA PEL O ÁCIDO ACÉTICO 
 

  A administração intraperitoneal (i.p.) de ácido acético provoca no animal uma 

síndrome caracterizada por contorções intermitentes do abdômen, torção do tronco e 

estiramento das patas posteriores, sendo essa reação bastante característica. Este 

quadro é bloqueado por anestésicos locais e substâncias analgésicas, justificando seu 

emprego para o ensaio de drogas dotadas destas atividades. 

Inicialmente os animais foram tratados com as soluções do extrato e de suas 

frações, com o veículo e com o fármaco padrão. Após 30 min o ácido acético 0,8% v/v foi 

administrado i.p. em uma dose de 10 mL/kg. Imediatamente iniciou-se a contagem das 

contorções em intervalos de 5 min durante 30 min. 

A redução significativa do número de contorções em relação ao grupo controle foi 

considerada resposta antinociceptiva positiva. 

 

7.3.2. MÉTODO DA PLACA QUENTE 
 

 O método da placa quente foi realizado para verificar se o extrato e suas frações 

possuem atividade antinociceptiva apresentando componente de ação central. Cada 

animal foi colocado individualmente sobre a placa aquecida a 56 ± 1°C e o tempo de 

latência, ou seja, o tempo necessário para que os mesmos reagissem ao estímulo 

nociceptivo provocado pelo calor, foi mensurado antes e 30, 60 e 120 minutos após a 

administração das soluções do extrato, frações, veículo e fármaco padrão. Foi 

considerada reação ao estímulo nociceptivo o reflexo dos animais de lamber ou levantar 

as patas posteriores ou pular. O tempo de latência foi registrado com o auxílio de um 

cronômetro e a permanência máxima do animal sobre a placa foi de 60 s para evitar 
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danos teciduais. O aumento significativo no tempo de latência em relação à observação 

inicial foi considerado resposta antinociceptiva positiva. 

 

7.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (e.p.m.) com 

n>6 para cada grupo experimental. Os resultados foram submetidos à análise de 

variância (One-way ANOVA) seguida do teste Dunnett para análise dos grupos teste em 

relação ao grupo controle e à análise de variância (One-way ANOVA) seguida do teste 

Bonferroni para análise entre os grupos. Foi adotado intervalo de confiança de 95%, 

sendo as diferenças consideradas significativas quando o valor P foi menor que 0,05 

(P˂0,05). Para análise estatística foi utilizado o Software GraphPad Prism 5.0. 

 

7.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Neste estudo o potencial antinociceptivo EB e de suas frações FA e FM foi avaliado 

por dois diferentes modelos de nocicepção. O método de contorções abdominais utiliza 

um estímulo químico para provocar a dor, enquanto o método da placa quente utiliza um 

estímulo térmico.   

A Tabela 7.1 (página 89) e a Figura 7.1 (página 89) apresentam o número total de 

contorções observadas nos animais durante 30 minutos, iniciados imediatamente após a 

administração i.p. do ácido acético. O EB na dose de 300 mg/kg reduziu 

significativamente o número de contorções em relação ao grupo controle tratado com o 

veículo, sendo esta redução similar à observada com o fármaco padrão, a indometacina. 

Já a FA promoveu redução significativa no número de contorções em ambas as doses 

avaliadas. Na dose de 100 mg/kg a redução foi similar à promovida pela indometacina e a 

dose de 300 mg/kg promoveu uma redução ainda menor que a observada no grupo 

tratado com a indometacina. O número de contorções observadas nos animais tratados 

com o EB na dose de 100 mg/kg e com a FM nas doses de 100 e 300 mg/kg foi menor 

que o grupo controle, entretanto, essa redução não foi significativa.  

A redução significativa no número de contorções abdominais produzida pelo EB na 

dose de 300 mg/kg e pela FA nas doses de 100 e 300 mg/kg indica a presença de 

substâncias com atividade antinociceptiva no extrato bruto e nesta fração. Além disto, EB 
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na dose de 300 mg/kg apresentou maior percentual de redução do número de contorções 

que a FA nas duas doses testadas, enquanto a FM foi inativa em ambas as doses. A 

maior atividade do EB pode ser atribuída ao sinergismo entre as diversas moléculas 

presentes. Os efeitos sinérgicos são efeitos aditivos produzidos quando os constituintes 

de um extrato agem sobre diferentes alvos ou interagem entre si melhorando a 

solubilidade e assim aumentando a biodisponibilidade de uma ou várias substâncias 

presentes no extrato (WAGNER & ULRICH-MERZENICH, 2009; ULRICH-MERZENICH et 

al., 2009). Desta forma, o fracionamento do extrato bruto provavelmente resultou na perda 

dos efeitos sinérgicos, o que levou à redução e até mesmo ausência da atividade 

antinociceptiva. 

Foi observado que o extrato e suas frações, assim como a indometacina, 

apresentaram efeito antinociceptivo durante todo o tempo de análise (0-30 min), indicando 

que as substâncias ativas presentes no EB e em suas frações foram absorvidas pelo TGI 

e atuaram durante todo o ensaio (Figura 7.2 A, B, C e D, página 90). No grupo controle, o 

pico no número de contorções ocorreu entre 10 e 15 minutos após a administração do 

ácido acético. O mesmo foi observado nos animais tratados com o EB na dose de 300 

mg/kg e com a FA nas duas doses avaliadas. Entretanto, o número máximo de 

contorções nestes grupos foi significativamente menor que no grupo controle (Figura 7.2 

B e C, página 90). Já nos animais tratados com o EB na dose de 100 mg/kg e com a FM 

nas doses de 100 e 300 mg/kg, o máximo do número de contorções se deu entre 5 e 10 

minutos de análise (Figura 7.2 B e D, página 90). Os animais tratados com indometacina 

na dose de 10 mg/kg apresentaram maior número de contorções entre 15 e 20 minutos, 

sendo que a indometacina foi capaz de inibir completamente as contorções nos 5 minutos 

iniciais do teste (Figura 7.2 A, página 90). As demais amostras testadas não produziram 

este efeito. 

O método de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético é um modelo 

visceral de avaliação da dor extensamente utilizado na avaliação da atividade 

antinociceptiva ou anti-inflamatória de novos agentes analgésicos (SOUZA et al., 2009). 

Entretanto, apesar deste teste demonstrar boa sensibilidade ele é considerado 

inespecífico (Le BARS et al., 2001), pois a ação nociceptiva do ácido acético parece 

envolver diferentes mecanismos, como a liberação e aumento nos níveis de diversos 

mediadores incluindo histamina, serotonina, bradicinina, citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-8) e 

prostaglandinas (PGE2 e PGF2α) no fluido peritonial (DERAEDT et al., 1980; RIBEIRO et 

al., 2000; IKEDA et al., 2001). Estes mediadores aumentam a permeabilidade vascular, 
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reduzem o limiar da dor e estimulam as fibras nociceptivas (DERAEDT et al., 1980; 

IKEDA et al., 2001). Adicionalmente, mecanismos noradrenérgicos e colinérgicos, 

mecanismos opióides e a via de sinalização do NO/GMPc/PKG/ATP também estão 

envolvidos na resposta nociceptiva do ácido acético (DUARTE et al., 1988; COLLIER et 

al., 1968; GORZALCZANY et al., 2011) Assim, para um melhor esclarecimento do 

mecanismo de ação envolvido na atividade antinociceptiva, o teste da placa quente foi 

empregado.  

 

Tabela 7.1: Efeito da administração da indometacina, do extrato etanólico bruto (EB) e de 

suas frações acetato de etila (FA) e metanólica (FM) sobre o número total de contorções 

induzida pelo ácido acético 0,8% v/v i.p. (10 mL/Kg) em camundongos. 

Tratamento Dose (mg/kg) Número de Contorções % Inibição Valor P 

Veículo (Controle) - 58,62 ± 7,09 - - 
Indometacina  10 18,37 ± 5,44 68,66 <0.01 
EB  100 34,37 ± 7,53 41,37 - 
EB  300 9,37 ± 4,59 84,01 <0.001 
FA  100 20,25 ± 7,09 65,45 ˂0,05 
FA 300 16,75 ± 8,19 71,43 <0.01 
FM  100 33,0 ± 13,93 43,71 - 
FM 300 38,71 ± 10,08 33,96 - 

Os valores representam a média ± e.p.m. 
Valor P obtido pela comparação com o grupo controle (ANOVA seguido de teste Dunnett) 
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Figura 7.1: Efeito da administração da indometacina, do extrato etanólico bruto (EB) e de suas 
frações acetato de etila (FA) e metanólica (FM) sobre o número total de contorções induzida pelo 
ácido acético 0,8% v/v i.p. (10 mL/Kg) em camundongos. Os valores representam a média ± 
e.p.m. *P<0,05, **P<0,01 e ***P<0,001 comparados ao controle (ANOVA seguida de teste 
Dunnett).   
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Figura 7.2: Efeito da indometacina (A), do extrato etanólico bruto (EB) (B), da fração acetato de 
etila (FA) (C) e da fração metanólica (FM) (D) sobre o número total de contorções induzida pelo 
ácido acético 0,8% v/v i.p. (10 mL/Kg) contadas em períodos de 5 min durante 30 min em 
camundongos. Os valores representam a média ± e.p.m. 
 

O teste da placa quente é um método mais sensível e específico, utilizado para 

demonstrar o envolvimento de mecanismos centrais (NEMIROVSKY et al., 2001; 

SULAIMAN et al., 2009). A nocicepção neurogênica ou central induzida pelo estímulo 

térmico é inibida por analgésicos opióides, como a morfina, que interage com o sistema 

opióide tanto em nível espinhal quanto supra espinhal através da interação com 

receptores opióides mu (µ), delta (δ) e kappa (κ) (ROOME et al., 2011). Assim, um efeito 

significativo dos extratos no teste da placa quente demonstraria a existência de efeitos 

centrais em nível supra espinhal, já que este modelo de nocicepção envolve respostas 

integradas supra espinhalmente (Le BARS et al., 2001).  
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 Na tabela 7.2 estão apresentados os resultados obtidos no teste da placa quente. 

Tanto o EB quanto as frações FA e FM nas duas doses avaliadas não produziram 

aumento significativo nos tempos de latência em relação à observação inicial, enquanto 

os animais tratados com morfina apresentaram aumento significativo no tempo de latência 

nas observações realizadas em 60 e 120 min após a administração do fármaco quando 

comparado à observação inicial (Figura 7.3, página 92). Estes resultados indicam que as 

substâncias analgésicas presentes no extrato bruto e em suas frações não exercem seus 

efeitos através de mecanismos centrais de inibição da dor. 

 

Tabela 7.2: Efeito da morfina, do extrato etanólico bruto (EB), da fração acetato de etila 

(FA) e da fração metanólica (FM) sobre o tempo de latência registrado antes e 30, 60 e 

120 minutos após a administração das amostras no método da placa quente em 

camundongos. 

                                 Tempo de Latência (s) 

Tratamento Antes 30 min Valor P 60 min Valor P 120 min Valor P 

Veículo 
Morfina 10mg/kg 
EB 100mg/kg 
EB 300mg/kg 
FA 100mg/kg 
FA 300mg/Kg 
FM 100mg/kg 
FM 300mg/kg 

8,57 ± 1,05 
3,07 ± 0,89 
7,1 ± 1,27 

10,62 ± 1,52 
9,69 ± 2,48 
3,34 ± 0,34 
8,23 ± 1,96 
3,96 ± 0,66 

8,04 ± 1,05 
8,43 ± 1,35 
7,57 ± 1,88 
8,31 ± 0,99 
8,94 ± 0,89 
4,21 ± 0,33 
8,33 ± 1,35 
4,62 ± 0,65 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8,68 ± 1,22 
15,04 ± 3,14 
5,69 ± 0,99 
9,03 ± 2,23 
9,57 ± 1,49 
5,3 ± 1,04 

8,68 ± 1,90 
5,15 ± 0,77 

- 
<0.001 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,79 ± 1,38 
15,45 ± 1,69 
5,91 ± 0,85 
8,22 ± 1,83 
6,69 ± 1,09 
4,86 ± 1,03 
8,19 ± 2,44 
3,92 ± 1,02 

- 
<0.001 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Os valores representam a média ± e.p.m. 
Valor P obtido pela comparação com a observação inicial do grupo (ANOVA seguido de teste Dunnett). 
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Figura 7.3: Efeito da morfina, do extrato etanólico bruto (EB), da fração acetato de etila (FA) e da 
fração metanólica (FM) sobre o tempo de latência registrado antes e 30, 60 e 120 minutos após a 
administração das soluções no teste da placa quente em camundongos. Os valores representam 
a média ± e.p.m. **P<0,01 comparado à observação inicial do grupo (ANOVA seguida de teste 
Dunnett).   
 

Portanto, a realização destes testes demonstrou que o efeito antinociceptivo do EB 

e da FA são mediados perifericamente. Este achado é um forte indicativo de que o 

mecanismo de ação pode estar relacionado à atividade anti-inflamatória também 

demonstrada por esse extrato.  

Vários estudos sugerem que o NO é um importante mediador envolvido na 

atividade antinociceptiva de vários fármacos (GRANADOS-SOTO et al., 1997; SACHS et 

al., 2004; BRITO et al., 2006). Estudos revelam que o NO pode tanto diminuir quanto 

aumentar a responsividade de nociceptores de acordo com o nível basal de excitabilidade 

neuronal (LEVY & STRASSMAN, 2004). Assim, baixas doses de NO estão associadas 

com uma atividade antinociceptiva, enquanto doses medianas ou altas são conhecidas 

por produzir nocicepção (PRADO et al., 2002). O mecanismo pelo qual NO produz anti-

nocicepção envolve a capacidade deste mediador em aumentar a concentração de GMPc 

o que leva à ativação dos canais de potássio. A abertura destes canais induz uma 

hiperpolarização da membrana e reduz a despolarização, o que interfere na habilidade 

neuronal de transmissão do potencial de ação, induzindo a analgesia (NGUELEFACK et 

al., 2010). Nos testes in vitro ficou demonstrada a capacidade da FA em reduzir a 
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liberação de NO. Assim, a atividade antinociceptiva observada para esta fração pode 

estar associada à diminuição dos níveis de NO. Sachs e colaboradores (2004) e Vale e 

colaboradores (2007) descreveram que a via do NO/GMPc/PKG/ATP trata-se de um 

mecanismo de ação adicional de alguns analgésicos periféricos e que a sequência de 

eventos que a ativação desta via envolve pode ser considerada como um mecanismo 

antagonista ao estado hiperalgésico que ocorre nos tecidos inflamados.  

Entretanto, como a redução dos níveis de NO não foi observada para as demais 

amostras analisadas, este possível mecanismo de ação não é suficiente para elucidar 

completamente a atividade antinociceptiva observada para C. velutina. Assim, a atividade 

antinociceptiva observada para as demais amostras pode estar relacionada à inibição de 

enzimas envolvidas no processo inflamatório, bem como à inibição dos demais 

mediadores inflamatórios, como bradicinina, susbtância P, TNF-α, IL-1β, IL-8, que podem 

interferir com o mecanismo de transdução de sinal de nociceptores primários aferentes 

(ONG et al., 2011).  

É possível que as substâncias analgésicas de C. velutina interfiram no mecanismo 

fisiopatológico da dor inflamatória imediatamente após a instalação do processo 

inflamatório, com a conseqüente migração de células e liberação dos primeiros 

mediadores inflamatórios, como citocinas, PG´s e cininas, responsáveis pela 

sensibilização dos nociceptores aferentes primários da dor. Nesta primeira etapa, as 

substâncias presentes no extrato bruto e na fração acetato de etila poderiam atuar 

inibindo a produção e/ou liberação dos mediadores no sítio inflamatório. Dois grupos de 

mediadores inflamatórios são igualmente importantes na transmissão nociceptiva: aqueles 

que promovem uma sensibilização dos nociceptores (hiperalgesia), e outro grupo que 

ativa os nociceptores sensibilizados. As citocinas e as PG´s seriam os principais 

representantes do primeiro grupo e as cininas (bradicinina) do segundo. Outra 

possibilidade é que as substâncias presentes no EB e na FA estariam exercendo sua 

ação bloqueando os receptores ativados por estes mediadores. Em ambas as situações 

estariam prevenindo a hiperalgesia ou bloqueando a ativação do nociceptor previamente 

sensibilizado (DRAY & PERKINS, 1993; LEVINE & TAIWO, 1994). 

A realização destes testes demonstrou, pela primeira vez, a atividade 

antinociceptiva de extratos de Campomanesia velutina, sugerindo que as substâncias 

ativas presentes nesta espécie podem representar uma potencial opção terapêutica para 

o tratamento da dor. A observação destes efeitos através da administração oral sugere 
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que as substâncias ativas são bem absorvidas pelo TGI, o que corrobora a utilização da 

infusão das folhas da espécie pela população. 
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 A pesquisa fitoquímica da fração metanólica levou ao isolamento de duas 

substâncias, uma delas identificada como sendo o flavonol miricetina 3-O-ramnosídeo. 

Não foi possível identificar a substância S43p com base somente nos dados de RMN de 
1H e 13C.  

A administração oral do extrato etanólico bruto de Campomanesia velutina e suas 

frações acetato de etila e metanólica reduziram significativamente a formação do edema 

de pata induzido por carragenina em camundongos, demonstrando, pela primeira vez, a 

atividade anti-inflamatória desta espécie vegetal. 

 A redução no número de contorções abdominais observada nos animais tratados 

oralmente com o extrato etanólico bruto e com a fração acetato de etila revela que a 

espécie em estudo também detém atividade analgésica e que esta atividade é mediada 

por mecanismos periféricos, pois a ausência de atividade das amostras no teste da placa 

quente sugere que o extrato e suas frações não exercem seus efeitos antinociceptivos 

através de mecanismos centrais de modulação da dor. 

 Os resultados dos testes in vitro sustentam que os efeitos modulatórios sobre a 

produção de NO e IL-10 são alguns dos mecanismos que podem estar envolvidos na 

atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de C. velutina. Além disso, as substâncias 

isoladas miricetina 3-O-ramnosídeo e S43p parecem contribuir para a atividade anti-

inflamatória observada nos testes in vivo. 

 Sendo assim, os resultados obtidos nesse estudo justificam a utilização popular da 

espécie para o tratamento da inflamação e da dor. 
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