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RESUMO 
 
Efeito anti-inflamatório do óleo fixo das sementes da Hancornia speciosa 
Gomes. Fabíula Francisca de Abreu, Doutorado em Ciências Fisiológicas, 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão/SE, 2018.  
 
A Hancornia speciosa Gomes (mangabeira) é utilizada na medicina popular no 
tratamento de várias enfermidades e doenças inflamatórias. Folhas e frutos têm sido 
extensivamente estudados, mas ainda não há registro de investigações sobre os 
efeitos biológicos do óleo fixo extraído de suas sementes. Neste contexto, objetivo 
desse estudo foi avaliar a atividade anti-inflamatória do óleo de sementes de 
mangaba (OSM) em modelos de inflamação experimental. Camundongos Swiss 
machos (25-30 g) foram utilizados e os protocolos experimentais aprovados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UFS (n° 28/2018). A viabilidade celular em 
fibroblastos da linhagem L929 incubados com OSM foi avaliada através do ensaio 
de MTT. A atividade anti-inflamatória tópica foi avaliada no edema de orelha induzido 
por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA). O tratamento com OSM (0,3, 1,0 ou 
3,0 mg/orelha) ou dexametasona (0,05 mg/orelha, controle) foi administrado 
concomitantemente com TPA (1 µg/orelha) na orelha ipsilateral por via tópica. Após 
6 horas, foi mensurado o edema de biópsias das orelhas, a atividade de 
mieloperoxidase (MPO), concentrações de citocinas (TNF-α, IL-6 e IL-1β), alterações 
histológicas, permeabilidade vascular e parâmetros oxidativos. O efeito tópico 
também foi avaliado no edema de orelha induzido por capsaicina (0,2 mg/orelha), 
sendo realizado pré-tratamento (15 minutos antes da indução) com OSM (3 
mg/orelha) ou vermelho de rutênio (7,8 ng/orelha, controle) administrados na orelha 
ipsilateral. Após 30 minutos foi mensurado o edema nas biópsias das orelhas. Para 
avaliação da atividade anti-inflamatória sistêmica, os camundongos foram tratados 
com veículo (Tween 0,5% em solução salina, 10 mL/kg), OSM (100, 200 ou 400 
mg/kg, v.o. ou i.p.) ou dexametasona (5 mg/kg, v.o. ou s.c.) administrados 1 hora ou 
30 minutos, respectivamente (para cada via de administração), antes da injeção 
intrapleural de carragenina (1 mg/cavidade). O lavado da cavidade pleural foi 
coletado quatro horas após a indução para avaliação das contagens total de 
leucócitos, atividade de MPO, extravasamento proteico e dosagem de citocinas 
(TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-10). Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. e 
foram avaliados por ANOVA de uma via, seguido pelo teste de Tukey, com p<0,05 
considerado significativo. O tratamento com o OSM não alterou o percentual de 
viabilidade das células em nenhuma das concentrações utilizadas quando 
comparadas ao grupo controle. Por via tópica, o tratamento com o OSM promoveu 
redução do edema, IL-1β e extravasamento de proteínas, para a dose de 3 mg, além 
da atividade de mieloperoxidase, TNF-α e IL-6 (para as doses de 1 e 3 mg) nas 
orelhas inflamadas com TPA. Não foram encontradas alterações significativas nos 
parâmetros oxidativos para os tratamentos com OSM por via tópica nas doses 
utilizadas. O pré-tratamento tópico com o OSM na dose testada (3 mg/orelha) 
também não reduziu o edema de orelha induzido por capsaicina. Na pleurisia, o 
OSM administrado por via i.p. reduziu a contagem total de leucócitos, a atividade de 
mieloperoxidase, a concentração de proteínas totais e das citocinas TNF-α e IL-1β 
no lavado pleural. Entretanto, quando administrado por v.o. não preveniu o aumento 
do número de leucócitos totais na cavidade pleural promovido pela carragenina. O 
tratamento com dexametasona reduziu significativamente todos os parâmetros 
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avaliados em ambos os modelos. Assim, o presente trabalho apresenta pela primeira 
vez uma caracterização farmacológica para o OSM e demonstra que este possui 
atividade anti-inflamatória, o que evidencia o potencial farmacológico desta 
preparação extraída da H. speciosa. 
 
Descritores: Hancornia speciosa; Mangaba; Semente; Oléo fixo; Inflamação. 
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ABSTRACT 
 

Anti-inflammatory effect of the fixed oil from seeds of Hancornia speciosa 
Gomes. Fabíula Francisca de Abreu, PhD in Physiological Sciences, Federal 
University of Sergipe, São Cristóvão/SE, 2018.  
 
Hancornia speciosa Gomes (mangabeira) is used in folk medicine to treat different 
diseases, including inflammatory conditions. Leaves and fruits have been extensively 
studied but there is no investigation on the biological effects of the fixed oil extracted 
from its seeds. The aim this study was evaluated the anti-inflammatory activity of the 
oil from “mangaba” seeds (OMS) in mice. Adult male Swiss mice (25-30 g) were used 
and the protocols were approved by the Ethics Committee for Animal Research 
(n°28/2018). Cytotoxicity was evaluated in fibroblasts of the L929 cell line through 
MTT assay. The topical anti-inflammatory activity was evaluated in the ear edema 
induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Treatment with OMS (0.3, 
1.0 or 3.0 mg/ear) or dexamethasone (0.05 mg/ear, control) was concomitantly 
administrated with TPA (1 µg/ear) in the ipsilateral ear, topically. After 6 hours, 
edema, myeloperoxidase (MPO) activity, cytokine levels (TNF-α, IL-6 and IL-1β), 
histological alterations, vascular permeability and oxidative parameters were 
measured. The topical effect has also evaluated in the capsaicin-induced ear edema 
(0.2 mg/ear). In this model, animals were pre-treated with OMS (3 mg/ear) or 
ruthenium red (7.8 ng/ear, control) administrated in the ipsilateral ear 15 minutes 
before induction. After 30 minutes was measured ear edema. For evaluation of the 
systemic anti-inflammatory activity, mice were treated with vehicle (Tween 0.5% in 
saline, 10 mL/kg), OMS (100, 200 or 400 mg/kg, p.o. or i.p.) or dexamethasone (5 
mg/kg, p.o. or s.c.) administered 1 hour or 30 min, respectively (for each route of 
administration), before intrapleural injection of carrageenan (1 mg/cavity). The fluid 
leakage from the pleural cavity was collected 4 h after induction for assessment of 
total leukocyte counts, MPO activity, protein extravasation and cytokine levels (TNF-
α, IL-6, IL-1β and IL-10). Results were expressed as mean ± S.E.M. and were 
evaluated by one-way ANOVA followed by Tukey's test, with p <0.05 considered as 
significant. Treatment with OSM did not alter the percentage of cells viability at any of 
the concentrations used compared to control. The topical administration of OMS 
reduced edema, IL-1β and protein extravasation, for 3 mg/ear, in ears inflamed by 
TPA. OMS also reduced MPO activity, levels of TNF-α and IL-6, for 1 and 3 mg/ear, 
in the same model. No differences were observed in oxidative parameters for the 
topical treatments of OMS. Pre-treatment by OMS at 3 mg/ear not reduced ear 
edema induced by capsaicin, suggesting that TRPV1 channels are not involved in 
anti-inflammatory activity of topical OMS. In the carrageenan-induced pleurisy, OMS 
(100 and 200 mg/kg, i.p.) reduced total leukocyte counts, myeloperoxidase activity, 
total protein concentration and TNF-α and IL-1β levels in pleural lavage. However, 
when administraded by v.o. did not prevent the rise of total leukocytes in the pleural 
cavity in the same model. Treatment with dexamethasone significantly reduced all 
parameters evaluated in both models. Therefore, this data show for the first time the 
pharmacological characterization of OMS and demonstrated that this possesses anti-
inflammatory activity, which highlights the potential of this preparation from H. 
speciosa. 
 
Keywords: Hancornia speciosa; “Mangaba”; Seed; Fixed oil; Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A resposta inflamatória é um processo protetor essencial para a preservação 

da integridade do organismo no caso de agressões químicas, físicas ou infecciosas 

(LUCHESE et al., 2012). É caracterizada por manifestações que englobam 

alterações vasculares (vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular) e 

alterações celulares (adesão celular, quimiotaxia e fagocitose), moduladas pela ação 

de diversos mediadores químicos endógenos (citocinas, leucotrienos, 

prostaglandinas entre outros) que atuam em conjunto numa rede complexa de 

interação orquestradando e reforçando a inflamação (MULLER, 2014; FOLEY, 

2015). 

Os diversos mediadores envolvidos nessa resposta desempenham um 

importante papel mantendo o equilíbrio homeostático, entretanto, quando ocorre 

uma exacerbação da resposta, seja por conta da gravidade da lesão ou por uma 

incapacidade resolutiva do sistema imune, podem surgir graves alterações nos 

tecidos normais, as quais estão associadas com o desenvolvimento e a patologia de 

diversas doenças como artrite reumatoide, asma, diabetes tipo 2, doenças 

neurodegenerativas e câncer (SCRIVO et al., 2011; WU; HUANG, 2015). 

O tratamento convencional utilizado no tratamento para a maioria das 

condições inflamatórias compreende os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), 

os glicocorticoides e os modificadores de respostas biológicas (agentes que 

intensificam a reposta do hospedeiro), os quais estão associados a uma série de 

efeitos colaterais como sangramento e úlceras no trato gastrointestinal, lesão renal, 

hipertensão e hiperglicemia (MURUGESAN; DEVIPONNUSWAMY, 2014; 

GHASEMIAN; OWLIA; OWLIA, 2016).  

Nesse contexto, a indústria farmacêutica tem focado na utilização de produtos 

naturais e seus compostos bioativos, buscando dentre tantas necessidades de 

novas terapias, identificar compostos com atividade anti-inflamatória, devido aos 

efeitos adversos associados às terapias convencionais (HENGGE et al., 2006; 

SOSTRES et al., 2010; ARRUDA-SILVA et al., 2014) e ao alto custo destas 

(CALIXTO et al., 2004).  
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Em especial, compostos derivados de plantas tem sido evidenciados por sua 

atividade anti-inflamatória, atuando por diversos mecanismos de ação, como a 

inibição da síntese e/ou liberação e/ou ação de citocinas, quimiocinas e moléculas 

de adesão (CALIXTO et al., 2004; DUTRA et al., 2016).  

Nessa perspectiva, o Brasil é especialmente evidenciado pela biodiversidade 

de sua flora e compostos bioativos procedentes desta, sendo muitos desses ainda 

desconhecidos ou pouco explorados (ARRUDA-SILVA et al., 2014). No Nordeste, 

região característica pelo seu clima seco e pela presença de um ecossistema único 

em termos de variáveis biológicas, a Caatinga (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; 

DE ALBUQUERQUE, 2010), já foram descritas mais de 483 plantas por suas 

atividades terapêuticas, das quais boa parte ainda não foram testadas em 

investigações experimentais (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007). 

Uma das espécies característica dessa região, é a Hancornia speciosa 

Gomes, conhecida popularmente como mangabeira, produz um fruto bastante 

saboroso, a mangaba, e também é amplamente utilizada na medicina popular para o 

tratamento de diversas doenças (ALMEIDA et al., 2016; DOS SANTOS NEVES et 

al., 2016; BASTOS et al., 2017). Estudos farmacológicos comprovando os efeitos 

terapêuticos da H. speciosa já foram realizados para suas folhas, frutos e casca 

(MARINHO et al., 2011; DE LIMA et al., 2015; TORRES-RÊGO et al., 2016; DOS 

SANTOS NEVES et al., 2016), entretanto não existem relatos na literatura para os 

efeitos biológicos do óleo extraído de suas sementes, as quais inclusive, na maioria 

das vezes acabam sendo descartadas como resíduos (SANTOS et al., 2015b).  

Adicionalmente, vários estudos tem demonstrado grande potencial 

farmacológico para os óleos fixos extraídos de sementes de plantas  (HARAND; 

PINHO; FELIX, 2016; BAUD, 2018), com ênfase na composição majoritária de 

ácidos graxos incomuns associados aos compostos minoritários bioativos como 

polifenóis, fitoesteróis, carotenoides e tocotrienois (MATTHÄUS, 2012; YARA-

VARÓN et al., 2017; BAUD, 2018). 

Assim, diante da eminente necessidade de descoberta de novos produtos 

com atividade anti-inflamatória associada com o potencial farmacológico emergente 

para óleos extraídos de sementes, o objetivo do presente trabalho foi investigar o 

efeito anti-inflamatório do óleo fixo extraído das sementes de mangaba (OSM) 

utilizando modelos de inflamação aguda experimental. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Inflamação 

 

A Inflamação é definida como uma resposta fisiológica à infecções, estresse 

celular e lesões teciduais, que envolve inicialmente o recrutamento de células da 

resposta imune inata, que por sua vez resulta na liberação de uma série de 

mediadores inflamatórios que atuam no recrutamento de outras células do sistema 

imune, na eliminação de patógenos, na remoção de células mortas e na estimulação 

do reparo tecidual  (FOLEY, 2015). Tem por objetivo defender o organismo contra 

agentes lesivos, como patógenos invasores, por meio do orquestramento de uma 

“guerra química” limitando a lesão ao local da infecção inicial (MARNETT, 2012), 

bem como promover uma adaptação ao estresse causado e a restauração da 

homeostase tecidual (MEDZHITOV, 2008). 

As principais manifestações clínicas da resposta inflamatória são 

classicamente conhecidas como sinais cardinais da inflamação, os quais até hoje 

recebem a denominação proposta por seus primeiros descritores, a saber: rubor 

(vermelhidão, referente à hiperemia); tumor (inchaço, ocasionado pelo aumento da 

permeabilidade vascular e do extravasamento de proteínas para o espaço 

intersticial); calor (calor, relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo e a atividade 

metabólica dos mediadores celulares envolvidos); dolor (dor, devido à sensibilização 

das terminações nervosas associadas) e functio laesa (perda de função, por conta 

da disfunção dos órgãos envolvidos) (LIBBY, 2007; MEDZHITOV, 2010). 

Particularmente, a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular e 

formação do exsudato, observados na região inflamada, ocorrem em consequência 

da atividade de mediadores inflamatórios (ex: histamina liberada por mastócitos, 

prostaglandinas, leucotrienos), que atuam de modo a promover o acesso das células 

da resposta imune responsáveis pela instalação e resolução do processo 

inflamatório (SALMON; HIGGS, 1987; MULLER, 2014) (Figura 1).  
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Figura 1. Principais componentes da resposta inflamatória. Adaptada de Kumar; Abbas; Aster 

(2013) .  

Dentre as células que compõem este conteúdo intravascular extravasado na 

forma de exsudato, destacam-se os neutrófilos, as células mais abundantes dentre 

os leucócitos circulantes, conhecidos por serem as primeiras células a serem 

recrutadas para o sítio da lesão, por migração transendotelial, e possuir uma meia-

vida de 6-8 horas (MULLER, 2014; SUMMERS et al., 2010). O microambiente 

inflamatório local promove a produção de mediadores químicos, citocinas e 

quimiocinas, os quais, por sua vez, regulam a expressão de moléculas de adesão 

que medeiam o processo de recrutamento e migração transendotelial (MTE) dos 

neutrófilos (TIMMERMAN et al., 2016). Este processo de recrutamento envolve as 

fases de rolamento, ativação, adesão e extravasamento (MULLER, 2014). 

Brevemente, os leucócitos na circulação sanguínea interagem por meio de 

suas moléculas de adesão (L-selectinas e P-selectinas) com as selectinas (E- 

selectinas e P-selectinas) expressas no endotélio vascular inflamado. A partir desta 

fraca interação, a qual produz o rolamento dos leucócitos, estes tornam-se ativos, 

passam a expressar moléculas de adesão e liberar quimiocinas que promovem uma 

interação mais forte entre estes e endotélio (adesão). Uma vez fortemente aderidos 

à parede vascular através das moléculas de adesão intercelular endotelial (ICAM) e 

moléculas de adesão da célula vascular (VCAM), os leucócitos se movem ao 
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encontro de locais pelos quais possam migrar a partir do compartimento vascular 

para o interstício extravascular (migração transepitelial), tanto pela via transcelular 

quanto paracelular  (MULLER, 2014; TIMMERMAN et al., 2016). 

Durante o recrutamento de neutrófilos, estes promovem a liberação de 

citocinas, pequenas moléculas glicoproteicas, que podem ser liberadas por uma 

série de tipos celulares e estão envolvidas em vários processos da resposta 

inflamatória, incluindo o aumento da expressão de moléculas de adesão nas células 

endoteliais (KAKAR, 2015). Dentre as citocinas envolvidas nesse processo de 

quimiotaxia destacam-se o fator de necrose tumoral α (TNF-α), a interleucina 1β (IL-

1β) e 6 (IL-6) (TIMMERMAN, 2016).  

Ao chegarem no sítio inflamatório, os neutrófilos agem no sentido de 

combater o agente invasor ou lesivo, seja por fagocitose ou pela liberação de 

enzimas antimicrobianas intracelulares como a mieloperoxidase, defensinas, 

catepsinas e a elastase (RODRIGUES et al., 2016). Recentemente tem sido descrito 

um mecanismo antimicrobiano alternativo, que consiste na liberação uma espécie de 

rede conhecida por NETs (do inglês Neutrophil Extracellular Traps), composta de 

cromatina condesada, histonas e proteínas, mas cuja a função exata ainda não foi 

bem elucidada (BRINKMANN et al., 2004; KRUGER et al., 2015) 

Ao mesmo tempo, os eventos inflamatórios causam ativação do sistema 

complemento e de células residentes, especialmente os macrófagos, as quais 

também secretam TNF-α e IL-1 β, que por sua vez, estimulam a expressão de ICAM 

e E-selectina e ação de outras quimiocinas que atraem mais células imunes para o 

local da lesão e/ou infecção (LENTSCH; WARD, 1999). Essas células do sistema 

imune atuam em conjunto para impedir e/ou eliminar a causa da injúria ou infecção 

através de diversos mecanismos como a fagocitose e a produção de citocinas 

(RODRIGUES et al., 2010). Elas também produzem agentes que a depender da 

concentração podem causar alterações moleculares, como as espécies reativas de 

oxigênio (ROS), espécies reativas de nitrogênio (RNS), elastases, catepsinas e 

proteinases. Esses agentes também podem causar danos aos tecidos não lesados, 

os quais são limitados ou evitados a depender da taxa de resolução (Revisado por 

Nasopoulou et al., 2014). 

Dentre esses agentes, destacam-se as ROS, moléculas que funcionam como 

sinalizadores intracelulares e estão envolvidas em vários processos fisiológicos e 
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bioquímicos, a exemplo da inflamação (FINKEL, 2011). Incluem moléculas como o 

radical ânion superóxido (O2
•−), radical hidroxila (•OH), oxigênio singlete, peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e outros peróxidos que, quando produzidos em altas 

concentrações, são altamente lesivos levando a alterações celulares e teciduais 

(HALLIWELL, 2006; VALKO et al., 2007; SCHMIDT et al., 2015). 

Essas alterações abrangem lesões às membranas celulares, proteínas, 

citoesqueleto e DNA que podem afetar funções celulares importantes como a 

atividade de enzimas intracelulares e a transcrição de genes (HALLIWELL, 2006; 

VALKO et al., 2007). Um exemplo, é a modulação da transcrição do fator nuclear 

κappa B (NF-κB), que consiste num dos reguladores chaves da inflamação envolvido 

na produção de citocinas e outros mediadores, podendo assim amplificar a resposta 

inflamatória (HAYDEN; GHOSH, 2008; MORGAN; LIU, 2011). 

Outra alteração importante associada a essas espécies é a peroxidação 

lipídica, caracterizada pela oxidação dos ácidos graxos das cadeias laterais dos 

lipídeos de membrana, em especial aqueles que contem duas ou mais ligações 

duplas, levando a geração de hidroperóxidos, os quais por sua vez podem interagir 

com outros radicais ou íons metálicos, gerando aldeídos citotóxicos como o 4-

hidroxi-2-nonenal e o malonaldeído (HALLIWELL; CHIRICO, 1993; VALKO et al., 

2007). 

Em contrapartida, o organismo dispõe de uma série de mecanismos de 

defesa para contrabalançar os efeitos oxidativos relacionados às ROS, os quais 

envolvem antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos, que exercem seus efeitos 

através de múltiplas vias para tentar controlar as espécies reativas em um sistema 

celular (VALKO et al., 2007; DASURI; ZHANG; KELLER, 2013). Enzimas como 

catalase, superóxido dismutase e glutationa peroxidase, compreendem exemplos do 

sistema de defesa enzimático. Como exemplos de antioxidantes não enzimáticos, 

destacam-se o ácido ascórbico (Vitamina C), o α-tocoferol (Vitamina E) e a glutationa 

(GSH). Em condições fisiológicas, as atividades e concentrações intracelulares 

desses componentes se equilibram para estabelecer a manutenção da homeostase 

redox (VALKO et al., 2007; ŁUCZAJ; GĘGOTEK; SKRZYDLEWSKA, 2017). 

Na ocorrência de um estado de desequilíbrio entre a produção de ROS e 

capacidade de defesa dos sistemas antioxidantes estabelece-se um quadro 

denominado estresse oxidativo, o qual está associado a etiologia e complicações de 
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diversas condições patológicas como câncer, doenças neurodegenerativas, doenças 

cardiovasculares e obesidade (HALLIWELL, 2006b; DASURI; ZHANG; KELLER, 

2013). Não obstante, a fisiopatologia dessas doenças também está intrinsecamente 

relacionada à componentes da resposta inflamatória. 

Adicionalmente, as células do sistema imune envolvidas na resposta 

inflamatória também produzem uma série de mediadores implicados na modulação 

dos eventos celulares e vasculares mencionados (RODRIGUES et al., 2016). Dentre 

eles, destacam-se os eicosanoides, mediadores lipídicos resultantes da 

metabolização de ácidos graxos poli-insaturados derivados dos fosfolipídeos de 

membrana. O principal ácido graxo percussor nesse processo é o ácido 

araquidônico (AA), que contém 20 carbonos e 4 duplas ligações carbono-carbono. 

Ele pode ser mobilizado das membranas por ação de enzimas denominadas 

fosfolipases, das quais a mais usual é a fosfolipase A2. A partir daí ele pode ser 

metabolizado por duas vias principais: a via da lipo-oxigenase (LOX) e a via da ciclo-

oxigenase (COX), conforme pode ser visualizado na Figura 2 (CALDER,2006; 

NEITZEL, 2010). 

A via de sinalização da COX inclui duas isoformas dessa enzima, conhecidas 

como COX-1 ou prostaglandina sintase-1 e COX-2 ou prostaglandina sintase-2, 

sendo que as duas atuam na produção de Tromboxanos e Prostaglandinas, 

chamados conjuntamente de prostanoides (SMITH, 1989). A COX-1 é conhecida por 

ser constitutiva na maioria das células e tecidos e está envolvida na manutenção da 

homeostase, enquanto a COX-2 é descrita por ter sua expressão induzida em 

células inflamatórias estimuladas e consequente aumento da produção de PGs 

(CALDER, 2006; BENNETT; GILROY, 2016).  

Os prostanoides estão relacionados a uma série de efeitos biológicos atuando 

desde a regulação de funções fisiológicas como sono, tônus muscular e agregação 

plaquetária até a mediação das alterações vasculares e recrutamento de leucócitos 

na resposta inflamatória (CALDER, 2006; MARION-LETELLIER; SAVOYE; GHOSH, 

2015). 
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Figura 2. Principais vias de biossíntese de eicosanoides: Lipo-oxigenase e Ciclo-oxigenase. 
Um diagrama de ramificação mostra os dois principais caminhos bioquímicos que se ramificam do 
ácido araquidônico e que levam a produção de eicosanoides. À esquerda está a via da lipo-
oxigenase, que produz os eicosanoides chamados leucotrienos. À direita está a via da ciclo-
oxigenase, que leva a síntese de tromboxanos e prostaglandinas, via enzimas COX. Adaptada de 
Neitzel (2010). 

 

A outra via de metabolização do AA, a via da LOX, é iniciada pela ação da 

enzima 5-lipoxigenase que desencadeia a síntese de leucotrienos (LTB4, LTC4, 

LTD4 e LTE4), mediadores que podem atuar aumentando a permeabilidade 

vascular, modulando a quimiotaxia, estimulando a liberação de enzimas lisossomais 

e secreção de citocinas, exercendo papel chave na inflamação (KUEHL; EGAN, 

1980; CALDER, 2006).  

Nesse contexto, cabe destacar a importância dos ácidos graxos na 

modulação dessas reações, visto que ácidos graxos poli-insaturados servem como 

percussores à formação do ácido araquidônico. Os ácidos linoleico (ômega-6) e 

linolênico (ômega-3), considerados ácidos graxos essenciais porque não podem ser 

sintetizados nos animais e precisam ser obtidos através da dieta por fontes vegetais, 

são os principais tipos relacionados à síntese de eicosanoides e descritos por seus 

efeitos pro e anti-inflamatórios, respectivamente (MARION-LETELLIER; SAVOYE; 
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GHOSH, 2015). Adicionalmente, os ácidos graxos não essenciais (Figura 3), a 

exemplo do ácido oleico (monoinsaturado ômega-9) e do ácido esteárico (saturado) 

apesar de não serem percussores diretos do ácido araquidônico, podem ser 

incorporados aos fosfolipídeos de membrana e tem sido descritos por atuarem na 

modulação de outras vias envolvidas na inflamação como apoptose e ativação de 

NF-Κb (HARVEY et al., 2010; MUŽÁKOVÁ et al., 2019). 

 

Figura 3. Exemplos de ácidos graxos essenciais e não essenciais. No painel A exemplos de 
ácidos graxos não essenciais compostos de uma cadeia linear de 18 carbonos. O ácido oleico contém 
uma ligação dupla simples na sua estrutura que liga o 9º carbono na cadeia ao 10º carbono, 
conforme numerado de acordo com o sistema de rotulagem ômega (contado a partir do carbono da 
extremidade oposta ao grupo carboxila). O ácido esteárico é um ácido graxo saturado onde todos 
átomos de carbono que compõem sua cadeia de carbono são conectados inteiramente por ligações 
simples. O painel B é representado por ácidos graxos essenciais poli-insaturados com 18 átomos de 
carbonos. A cadeia de carbono no ácido linoleico contém duas ligações duplas, com uma ligação 
dupla entre os carbonos nas posições ômega-6 e ômega-7 e a outra entre os carbonos nas posições 
ômega-9 e ômega-10. A cadeia de carbono no ácido linolênico contém três ligações duplas: uma 
ligação dupla entre os átomos de carbono nas posições ômega-3 e ômega-4, a segunda entre os 
átomos de carbono nas posições ômega-6 e ômega-7 e a terceira entre os átomos de carbono no 
ômega-9 e ômega-10. Adaptada de Neitzel (2010). 
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Os exemplos mencionados exemplificam as principais respostas que 

caracterizam a inflamação aguda, na qual diversos mediadores desempenham um 

importante papel mantendo um equilíbrio. Entretanto, quando ocorre uma 

exacerbação de seus efeitos, seja por conta da gravidade da lesão ou por uma 

incapacidade resolutiva do sistema imune, a inflamação persistirá podendo levar a 

graves alterações na homeostase dos tecidos normais associados, as quais estão 

associadas com o desenvolvimento e a fisiopatologia de diversas doenças 

inflamatórias crônicas como artrite reumatoide, asma, diabetes tipo 2, doenças 

neurodegenerativas e câncer (SCRIVO et al., 2011; NASOPOULOU et al., 2014; 

WU; HUANG, 2015). 

 

2.2 Produtos naturais e seu potencial no tratamento da inflamação 

 

Os produtos naturais, particularmente os obtidos de plantas, são utilizados de 

longa data no tratamento de muitas doenças humanas (ARRUDA-SILVA et al., 

2014). Não obstante, atualmente esses compostos tem sido notavelmente 

empregados nas terapias medicamentosas modernas, estimando-se que cerca de 

30% dos medicamentos disponíveis são derivados de fontes vegetais (DUTRA et al., 

2016). 

Nesse contexto, o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos tem 

focado na utilização de produtos naturais e seus compostos bioativos, buscando 

dentre tantas necessidades de novas terapias, identificar compostos com atividade 

anti-inflamatória, devido aos efeitos adversos associados as terapias convencionais 

(HENGGE et al., 2006; SOSTRES et al., 2010; ARRUDA-SILVA et al., 2014) e ao 

alto custo destas (CALIXTO et al., 2004).  

De fato, os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), os glicocorticoides e os 

recentes modificadores de respostas biológicas, que constituem as principais 

classes de fármacos sintéticos usados na clínica para o tratamento de desordens 

inflamatórias, estão relacionados a efeitos colaterais como sangramento e úlceras no 

trato gastrointestinal, lesão renal, hipertensão e hiperglicemia (MURUGESAN; 

DEVIPONNUSWAMY, 2014; GHASEMIAN; OWLIA; OWLIA, 2016).  

 Ademais, muitos dos compostos derivados de plantas que tem sido descritos 

na literatura por sua atividade anti-inflamatória, tendo seus mecanismos de ação 
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relacionados à sua habilidade de inibir a síntese e/ou liberação e/ou ação de 

citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão (CALIXTO et al., 2004; DUTRA et al., 

2016). Os compostos fenólicos, terpenos e carotenoides destacam-se dentre as 

principais classes de compostos derivados de plantas, acerca de seus efeitos anti-

inflamatórios caracterizados (CALIXTO et al., 2004; SANTANGELO et al., 2007). 

Nessa perspectiva, o Brasil é especialmente evidenciado pela biodiversidade 

de sua flora e compostos bioativos procedentes desta, sendo muitos desses ainda 

desconhecidos ou pouco explorados (ARRUDA-SILVA et al., 2014). No Nordeste, 

região característica pelo seu clima seco e pela presença de um ecossistema único 

em termos de variáveis biológicas, a Caatinga (CARTAXO; DE ALMEIDA SOUZA; 

DE ALBUQUERQUE, 2010), já foram descritas mais de 483 plantas por suas 

atividades terapêuticas, das quais boa parte ainda nem foram utilizadas em 

investigações experimentais (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007). 

 

2.3 Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) 

 

A Hancornia speciosa Gomes botanicamente compreende a única espécie 

representante do gênero monotípico Hancornia, o qual faz parte de uma importante 

família das angiospermas, a Apocynaceae (ALMEIDA et al., 2016). Apresenta-se 

como uma árvore de médio porte, variando de 2 a 15 metros de altura e que 

desenvolve-se com frequência em solos pobres e arenosos, com predominância em 

regiões do cerrado e planícies costeiras (JIMENEZ et al., 2015). É considerada uma 

espécie nativa do Brasil, sendo encontrada principalmente nas regiões Centro-

Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste (NASCIMENTO; CARDOSO; COCOZZA, 2014). 

É conhecida popularmente como “mangabeira” e seu fruto foi nomeado pelos 

índios de “mangaba”, que em tupi-guarani significa “fruta boa para comer” (DOS 

SANTOS NEVES et al., 2016). Este pode se apresentar de diferentes tamanhos, 

com forma elipsoidal ou arredondada, envolvido por uma casca frágil de cor verde-

amarelada com ou sem manchas vermelhas (BAILÃO et al., 2015). Sua polpa tem 

aspecto esbranquiçado, viscoso, com sabor ácido e doce (SAMPAIO; L. 

NOGUEIRA, 2006). Suas sementes apresentam coloração castanho clara, forma 

oval com bordo mais ou menos anguloso, sendo sua quantidade variável e 

proporcional ao peso e tamanho da fruta, correspondendo a cerca 12% desta 



 

12 

 

(BARROS, 2006; FERRO et al., 2016). Na maioria dos casos são descartadas como 

um resíduo agroindustrial, seja no solo ou incorporada na alimentação animal 

(SANTOS et al., 2015b) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Hancornia speciosa Gomes (Mangabeira). A) Árvore adulta; B) Flores e folhas; C) Árvore 

com frutos; D) Frutos e sementes. Fonte: Jimenez et al. (2015) 

 

O fruto consiste na parte mais utilizada da planta, consumido principalmente 

in natura e em diferentes preparações como sucos, polpas, sorvetes, sobremesas, 

drinques, vinhos e vinagres (MOTA; SCHMITZ; SILVA JÚNIOR, 2008; VIEIRA et al., 

2017). No Nordeste sua produção ocorre entre os meses de outubro a dezembro, 

com culturas menores entre maio e junho (SILVA et al., 2017a). Sua colheita 

sustentável em muitas comunidades locais é de grande importância econômica e 

social (BASTOS et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017), entretanto por conta de seu 

baixo peso acaba tendo baixo valor comercial e pouca visibilidade para a indústria 

(GONÇALVES et al., 2013).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

mangaba está enquadrada entre os 9 produtos alimentícios do extrativismo vegetal 
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brasileiro que tiveram sua produção aumentada no país nos últimos anos (BRASIL, 

2018a). Neste cenário, Sergipe destaca-se como segundo maior produtor de 

mangaba do país (BRASIL, 2017), estado onde é considerada como patrimônio 

social e econômico (SOARES et al., 2016). Entretanto sua exploração ainda é 

predominantemente extrativista e existem poucos estudos e investimentos no 

tocante à conservação e preservação da espécie (AMORIM et al., 2015;  SILVA et 

al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017). Atualmente tramita aguardando aprovação no 

Senado o projeto de lei proposto em 2015 (PL 1.066/15) que proíbe o corte e a 

derrubada da mangabeira em todo o território nacional (BRASIL, 2018b), visando a 

proteção e preservação da espécie, visto que em algumas regiões esta encontra-se 

ameaçada de extinção por conta da ação antrópica e especulação imobiliária 

(NABOUT et al., 2016; SILVA et al., 2017). Recentemente, a mangaba foi incluída na 

lista de alimentos da sociobiodiversidade brasileira pela portaria interministerial 

N. 284, instituída pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018c), que garante 

maior valorização e proteção aos produtos agrícolas adicionados. 

Suas partes também são amplamente utilizadas na medicina popular, sendo 

suas folhas utilizadas na forma de chás como anti-inflamatória (SILVA, 2017) e no 

tratamento de cólicas menstruais e hipertensão (AQUINO; WALTER; RIBEIRO, 

2007; CONCEIÇÃO et al., 2011). O látex extraído do tronco e das folhas é indicado 

no combate a infecções fúngicas, tuberculose e úlceras (AGRA; FREITAS; 

BARBOSA-FILHO, 2007; MARINHO et al., 2011) e a entrecasca do caule no 

tratamento de doenças respiratórias (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007), 

hiperlipidemias e obesidade (MACEDO; FERREIRA, 2004; SILVA et al., 2010), 

doenças inflamatórias e gastrointestinais (RIBEIRO et al., 2014) e dermatites 

(MACEDO; FERREIRA, 2004b). 

Revisão recente realizada por Bhadane et al. (2018) destaca o grande 

potencial medicinal e as propriedades farmacológicas já descritas na literatura para 

espécies da família Apocynaceae, inclusive a H. speciosa, ressaltando a grande 

quantidade de compostos bioativos encontrados em diferentes partes dessas 

plantas. Triagem realizada por Penido e col. (2017) evidenciou a H. speciosa, dentre 

60 espécies utilizadas para fins medicinais na região Nordeste do Brasil, como 

potencial candidata para o tratamento de doenças neurodegenerativas, em virtude 
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dela ter apresentado dentre as espécies testadas melhor atividade antioxidante e 

anticolinesterásica, bem como um alto teor de compostos fenólicos e flavonoides. 

A composição química do extrato etanólico de suas folhas tem sido delineada 

pela presença marcante de ácidos fenólicos e flavonoides, com destaque para as 

altas concentrações de ácido clorogênico, rutina, luteolina e apigenina que são 

compostos com um amplo espectro de propriedades terapêuticas conhecidas e 

estudadas no tratamento de diversas doenças (SANTOS et al., 2016; BASTOS et al., 

2017). Em consoante, estudo recente avaliou importantes efeitos farmacológicos das 

folhas da H. speciosa identificando atividades antioxidante, antimutagênica, anti-

inflamatória, antiobesidade e anti-hiperglicêmica, dentre outras, em modelos in vitro 

e in vivo (DOS SANTOS et al., 2018). Tais evidências reforçam o potencial 

terapêutico já descrito em estudos anteriores que demonstraram efeito vasodilatador 

(FERREIRA et al., 2007a; FERREIRA et al., 2007b), hipotensor (SILVA et al., 2011), 

antidiabético (PEREIRA et al., 2015), cicatrizante e anti-inflamatório (ENDRINGER; 

PEZZUTO; BRAGA, 2009; GELLER et al., 2015) e anti-hipertensivo (SILVA et al., 

2016) para as folhas desta planta.  

O látex obtido de seu tronco foi descrito por apresentar atividade anti-

inflamatória em ratos com redução de edema de pata e também da migração celular 

de leucócitos e mediadores inflamatórios em modelo de bolha de ar, ambos 

induzidos por carragenina (MARINHO et al., 2011), potencial angiogênico in vivo em 

modelo de membrana corioalantóica de embriões de galinha (CABRINI et al., 2011) 

e potencial osteogênico in vitro e in vivo em células osteoprogenitoras e no periósteo 

da calvária de ratos (DOS SANTOS NEVES et al., 2016).  

Atividade anti-inflamatória também foi reportada para o extrato aquoso do 

fruto em modelos animais, demonstrada pela redução da migração leucocitária e 

inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias, com destaque para a detecção 

da presença majoritária dos compostos fenólicos rutina e ácido clorogênico, aos 

quais foram atribuídos contribuição significativa para os efeitos encontrados 

(TORRES-RÊGO et al., 2016). Adicionalmente, o fruto também tem recebido 

atenção significativa nos últimos anos pelo seu potencial antioxidante (RUFINO et 

al., 2010; ALMEIDA et al., 2011; DE LIMA et al., 2015; SCHIASSI et al., 2018) e alto 

valor nutricional, com ênfase para a presença de grandes concentrações de β-

caroteno, folatos e vitaminas A, C e E (CARDOSO et al., 2014). 
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Dados apresentados no trabalho de Silva (2014), no qual foram avaliados  

quimicamente óleos extraídos de sementes de diversas frutas que são descartadas 

como resíduos agroindustriais, demonstraram que o óleo extraído das sementes de 

mangaba possui como constituintes majoritários ácidos graxos, sendo os principais o 

ácido oleico (63,9%), ácido palmítico (19,1%), ácido esteárico (8,2%) e ácido 

linoleico (7,4%). Esse trabalho também demonstrou a presença de fitoesterois, 

polifenóis, tocoferol e carotenoides, substâncias consideradas como compostos 

bioativos, as quais por sua vez já são bastante estudados e explorados por seus 

efeitos terapêuticos. Este estudo também demonstrou o potencial antioxidante desse 

óleo, avaliado em modelos de oxidação in vitro. Entretanto, ainda não há estudos na 

literatura investigando efeitos biológicos do óleo fixo extraído das sementes da H. 

speciosa.  

 

2.4 Óleos fixos extraídos de sementes de frutas  

 

Os óleo vegetais, extraídos principalmente de frutos e sementes de plantas,  

são explorados desde os primórdios das civilizações e amplamente utilizados para 

fins alimentícios, terapêuticos, cosméticos, industriais e outros (HIDALGO; 

ZAMORA, 2006; KUMAR; SHARMA; UPADHYAYA, 2016; YARA-VARÓN et al., 

2017). Eles são compostos quase que inteiramente por moléculas de triacilgliceróis 

(TAG), que consistem de três cadeias de ácidos graxos ligados a um esqueleto de 

glicerol (BAUD; LEPINIEC, 2010). As propriedades e potenciais usos destes óleos 

são determinadas sobretudo pela composição dos seus ácidos graxos constituintes, 

que variam de acordo com o tamanho das cadeias e graus de insaturações, bem 

como pelos diferentes padrões de combinações destes (DYER et al., 2008; 

BEWLEY; NONOGAKI, 2017). Nesse contexto, destacam-se os ácidos graxos 

incomuns encontrados em óleos extraídos de sementes por conta de suas 

propriedades físico-químicas diferenciadas (WOLFF, 1966; KUMAR; SHARMA; 

UPADHYAYA, 2016). 

As sementes são as unidades reprodutivas das espermatófitas (plantas com 

semente) e possuem a função de abrigar o material genético e os nutrientes 

necessários para o desenvolvimento da nova geração (BAUD; LEPINIEC, 2010). 

Sua formação é dividida em duas grandes fases, a morfogênese e a maturação, 
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sendo esta última, a fase na qual ocorre a síntese e a estocagem das reservas de 

lipídios, carboidratos e proteínas (GOLDBERG; DE PAIVA; YADEGARI, 1994; 

BEWLEY; NONOGAKI, 2017). Estas reservas são constituídas principalmente por 

ácidos graxos, estocados na forma de triacilgliceróis em corpos lipídicos (KUMAR; 

SHARMA; UPADHYAYA, 2016; BEWLEY; NONOGAKI, 2017). Adicionalmente 

também são encontrados em menores quantidades uma gama de compostos 

representantes de diferentes classes de fitoquímicos, como flavonoides, 

carotenoides, tocoferóis sendo muitos deles considerados bioativos (HIDALGO; 

ZAMORA, 2006; MATTHÄUS, 2012). Entretanto, a distribuição, características e 

conteúdo de ácidos graxos e demais componentes dependem de diversos fatores 

como a variabilidade da espécie, condições ambientais e o processos de extração 

utilizados (HIDALGO; ZAMORA, 2006; ORSAVOVA et al., 2015). 

Os ácidos graxos prevalentes nos óleos de sementes são os ácidos oleico, 

linoleico, linolênico, palmítico e esteárico, também chamados de ácidos graxos 

comuns (WOLFF, 1966; LEE; CHEN; KIM, 2015; BAUD, 2018). Entretanto, já foram 

relatados mais de 300 tipos diferentes de ácidos graxos encontrados em sementes 

de plantas, sem contar nas estruturas de famílias e espécies ainda não analisadas 

(BAUD, 2018). Estes são considerados ácidos graxos incomuns e podem diferir no 

comprimento da cadeia de carbono, número e posição da ligação dupla, ou 

apresentar diferentes grupos funcionais como hidroxi, epóxi, ligações conjugadas, 

cetonas e outros (DYER et al., 2008;  KUMAR; SHARMA; UPADHYAYA, 2016). 

Essa imensa variabilidade de estruturas proporciona uma série de propriedades 

diferenciadas que justificam o grande interesse na descoberta e caracterização 

desses óleos, visando sua aplicabilidade em diversas áreas, a exemplo da indústria 

química e farmacêutica (WOLFF, 1966; DYER et al., 2008; MATTHÄUS, 2012; 

BAUD, 2018). 

O interesse da indústria farmacêutica no potencial terapêutico desses óleos 

também é devido a presença dos componentes minoritários com propriedades 

bioativas, como os fosfolipídeos, tocoferois, esterois, vitaminas, pigmentos, 

proteínas, compostos fenólicos e outros (HIDALGO; ZAMORA, 2006; YARA-VARÓN 

et al., 2017). Tocoferóis, compostos polifenólicos e carotenoides também são 

importantes na manutenção da estabilidade oxidativa dos óleos, contribuindo para 

proteger contra reações de oxidação (ULUATA; ÖZDEMIR, 2012). Todavia, a 
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quantidade e proporção destes nos óleos depende muito do processo de extração 

empregado, podendo sofrer interferências por fatores como temperatura e tipo de 

solvente utilizado (HIDALGO; ZAMORA, 2006). 

Vários estudos experimentais tem demonstrado que óleos extraídos de 

sementes de plantas apresentam efeitos antioxidante (TENG et al., 2016; RIBEIRO 

et al., 2017), anti-hiperglicemicos (HARZALLAH et al., 2016a; WANG et al., 2018), 

antitumorais (YAZAN et al., 2011; CHEN et al., 2016) e anti-inflamatórios (SHUKLA 

et al., 2010; KAITHWAS; MAJUMDAR, 2013; IBRAHIM et al., 2017). As 

propriedades terapêuticas desses óleos, bem como de outros óleos vegetais, 

também são exploradas em formulações tópicas por conta de sua facilidade de 

penetração nas camadas da pele e de seus componentes lipídicos e fitoquímicos 

(VILJOEN et al., 2015; VAUGHN et al., 2018), sendo relatados no tratamento de 

dermatites (SCHLIEMANN‐WILLERS et al., 2002; DANBY et al., 2013; VERALLO-

ROWELL; KATALBAS; PANGASINAN, 2016), feridas (DE OLIVEIRA et al., 2010a; 

MOALLA REKIK et al., 2016) e outras manifestações cutâneas (PRESS; HARTOP; 

PROTTEY, 1974; DARMSTADT et al., 2002; VERMAAK et al., 2011; BOGDAN et al., 

2017). 

Os efeitos terapêuticos dos óleos de sementes extraídos de algumas 

espécies têm sido bem caracterizados e até explorados comercialmente. Um 

exemplo é óleo extraído das sementes de uva (Vitis vinifera L.) rico em ácidos 

graxos insaturados, tocoferóis e numerosos compostos fenólicos com alta 

capacidade antioxidante (LUTTERODT et al., 2011; ACEVEDO-CORREA; 

MONTERO CASTILLO; JOSE MARTELO, 2018), Esse óleo tem sido descrito por 

seus efeitos antimicrobiano, anti-inflamatório, antioxidante e antitumoral (Revisado 

por  Garavaglia et al. (2016). Outro óleo que tem se mostrado bastante promissor é o 

óleo das sementes de romã (Punica granatum L.), o qual também é rico em ácidos 

graxos insaturados, em especial, o ácidos graxo ácido punícico evidenciado pela sua 

atividade antitumoral (LANSKY et al., 2005; AMRI et al., 2017). Seu efeito 

terapêutico tem sido demonstrado em modelos experimentais de diabetes 

(MCFARLIN; STROHACKER; KUEHT, 2009; MOLLAZADEH et al., 2016) obesidade 

(VROEGRIJK et al., 2011), enterocolite necrosante (COURSODON-BOYIDDLE et 

al., 2012) isquemia e reperfusão ovariana (YAYLA et al., 2018) dentre outros. 
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Ademais, a identificação e caracterização de óleos extraídos de plantas que 

são cultivadas por populações locais, além da finalidade alimentícia adicionada das 

possibilidades de usos terapêuticos e industriais, tem potencial para contribuir para o 

uso sustentável de recursos vegetais locais. 

 Nessa perspectiva, Pinho et al. (2009) destacaram a presença e 

propriedades de óleos extraídos de sementes de 8 espécies de plantas nativas da 

Caatinga do Nordeste Brasileiro, demonstrando uma grande variabilidade no 

percentual de óleo entre as espécies (20 a 46%) e na composição dos ácidos 

graxos, com presença marcante de ácidos graxos insaturados como o ácido oleico e 

linoleico. Levantamento realizado por Harand et al.(2016) com o objetivo de 

identificar gêneros da flora nativa do Nordeste brasileiro com potencial para a 

produção de óleos extraídos de sementes, lista a Hancornia speciosa no grupo de 

gêneros contendo de 30 a 40% de óleo nas suas sementes, porém como para 

muitas outras espécies referidas no estudo, ainda não existem muitas informações 

sobre sua composição e propriedades químicas. 

Nesse contexto, destaca-se o trabalho de Santos (2017), no qual foi realizado 

um comparativo de diferentes métodos de extração para os óleos de semente de 

mangaba e graviola com ênfase na detecção de compostos antioxidantes e suas 

atividades, onde foram identificados os seguintes constituintes para o óleo das 

sementes de mangaba (OSM): rutina (0,19 mg/100 g de óleo) na extração com 

hexano pelo método de Soxhlet; ácido cafeico (0,35 mg/100 g de óleo), quercetina 

(3,33 mg/100 g de óleo) e rutina (1,86 mg/100 g de óleo) na extração com etanol 

pressurizado.  

Deste modo, é relevante considerar o potencial antioxidante e anti-

inflamatório da espécie H. speciosa, evidenciado pelos dados etnobotânicos, 

etnofarmacológicos e fitoquímicos expostos, bem como a ausência de informações 

na literatura sobre os efeitos biológicos de suas sementes e do óleo fixo extraído 

destas. Estes fatos apontam para a relevância quanto à busca de se conhecer as 

potencialidades farmacológicas do OSM, de modo a contribuir para a descoberta de 

possibilidades de usos das sementes desta planta. Além dos fatores apontados 

acima, é muito importante destacar o valor social e econômico desta planta, que 

agrega interesse para o desenvolvimento de novas terapias bem como contribui para 

a valorização e conservação desta espécie. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  Geral  

 

Avaliar a atividade anti-inflamatória do óleo fixo das sementes de mangaba 

(OSM) em modelos de inflamação aguda experimental.  

 

3.2 Específicos 

 

i. Caracterizar o perfil fenólico e de ácidos graxos do OSM 

ii. Testar o efeito do OSM sobre a viabilidade celular. 

iii. Avaliar o efeito anti-inflamatório tópico do OSM no edema de orelha 

causado por diferentes agentes. 

iv. Avaliar o efeito antioxidante tópico do OSM sobre parâmetros 

oxidativos no edema de orelha  

v. Investigar a atividade anti-inflamatória sistêmica do OSM na pleurisia 

induzida por carragenina. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Obtenção e caracterização do óleo das sementes da mangaba 

 

As sementes de mangaba (Hancornia speciosa Gomes) foram fornecidas em 

dezembro de 2017 pela Pomar do Brasil Indústria e Coleta de Alimentos Ltda, ao 

Laboratório de Química Industrial da Universidade Federal de Sergipe e foram 

mantidas em freezer a -18ºC. As mesmas foram utilizadas para a extração do OSM. 

O OSM foi obtido em colaboração com o Prof. Dr. Edilson de Jesus, do 

Departamento de Engenharia Química da UFS, que também foi responsável pela 

quantificação de compostos fenólicos por cromatografia líquida de alta eficiência.  

Foi realizada uma extração etanólica, utilizando-se o Sistema de Ultrassom 

(Hielscher Ultrasonics GmbH, modelo UP100H, Teltow, Germany), potência de 100 

W, frequência de 30 kHz e 100 Hz, por 1 h. Para a extração foi utilizado etanol P.A. 

(99,8%, Dinâmica). A relação massa/solvente foi 1/10 (m/v). Após a extração, foi 

realizada filtração a vácuo e o líquido foi rota evaporado sob pressão reduzida, à 

temperatura média de 43ºC. Em seguida, a massa da preparação obtida foi aferida e 

acondicionada em frasco âmbar. 

A metodologia de quantificação de fenólicos seguiu a estabelecida por Santos 

et al. (2017). As amostras de óleo foram preparadas na faixa de concentração entre 

100 a 200 mg mL-1. Foi utilizado cromatógrafo líquido (Shimadzu) equipado com 

bomba de gradiente (Shimadzu – DGU-20A) e detector de UV/Vis (Shimadzu – 

DGU-20A) equipados com coluna Phenomenex Kinetex C18 (4,6 mm × 250 mm × 5 

μm). O modo de eluição para separação dos compostos fenólicos no CLAE foi o 

gradiente, conforme ilustrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Modo gradiente utilizado para eluição dos compostos fenólicos por cromatografia 
líquida de alta eficiência (CLAE). 

TEMPO (min) SOLUÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 0,05 mL/mL (%) METANOL (%) 

1 80 20 

10 80 20 

65 40 60 

70 20 80 

75 20 80 

78 80 20 
80 80 20 
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A fase móvel foi composta por solução de ácido acético 5% (Grau HPLC, 

Sigma Aldrich) em água e metanol (Grau HPLC, Sigma Aldrich), o fluxo da fase 

móvel foi de 1,0 mL min-1. Os fenólicos utilizados como padrão (Grau HPLC, Sigma 

Aldrich) foram ácido trans-cinâmico (277 nm), ácido trans-ferúlico (322 nm), ácido 

clorogênico (325 nm), ácido cafeico (320 nm), ácido p-cumárico (309 nm), ácido 

abscinico (260 nm), ácido gálico (271 nm), e os flavonoides: rutina (244 e 357 nm), 

isoliquintigenina (371 nm), naringenina (289 nm), biochanina (260 nm) e 

formononetina (302 nm). A quantificação dos fenólicos foi realizada por meio de 

curvas de calibração obtidas para cada padrão específico. 

 Para caracterização do perfil de ácidos graxos do OSM, foi utilizada a técnica 

de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), realizada 

em colaboração com o Prof. Dr. Péricles Barreto Alves do Departamento de Química 

da UFS.  

Para tal, as amostras passaram por uma reação de transesterificação e 

posterior reação de metilação prévias a injeção no cromatógrafo. Foi utilizado um 

cromatógrafo de gás com detector de ionização em chama (DIC) acoplado a um 

espectrofotômetro de massas (GC-2010 Plus; GCMS-QP2010 Ultra, Shimadzu 

Corporation, Kyoto, Japão) equipado com um autoinjetor AOC-20I (Shimadzu 

Corporation, Kyoto, Japão) empregando as seguintes condições: coluna capilar de 

sílica fundida Rtx®-5MS Restek (30 m x 0,25 mm i,d x 0,25μm de espessura de 

filme, composta por 5%-difenil-95%-dimetilpolissiloxano). Hélio (99,999%) foi usado 

como gás de arraste com um fluxo constante de 1,2 mL/min e volume de injeção de 

2,0 μL (razão de split de 1:10). A temperatura do injetor foi de 250°C e a temperatura 

da fonte de íons foi de 200°C. A temperatura do forno foi programada para 80°C, 

com um aumento de 6°C/min até atingir 280°C.  

Os dados de massas foram adquiridos de forma simultânea empregando um 

sistema de separação de detector; a razão de separação de escoamento foi de 4:1 

(EM:DIC). Um tubo restritor de 0,62 m x 0,15 mm i.d. (coluna capilar) foi usado para 

ligar o divisor para o detector EM; um tubo restritor de 0,74 m x 0,22 mm i.d. foi 

usado para ligar o divisor para o detector DIC. Os espectros de massa foram 

gerados à 70 eV a uma velocidade de varredura de 0,3 s, e os fragmentos 

detectados no intervalo de 40-350 m/z. A temperatura do DIC foi ajustada para 

250ºC, e os suprimentos de gás para o DIC foram ar sintético, hidrogênio e hélio em 
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taxas de fluxo de 30, 300 e 30 mL.min-1, respectivamente. A quantificação de cada 

constituinte foi estimada por normalização da área do pico gerado no DIC (%). As 

concentrações dos compostos foram calculados a partir das áreas dos picos de GC 

e foram dispostos por ordem de eluição de CG (SILVA et al., 2014). Os padrões de 

fragmentação dos ácidos graxos foram comparados na base de dados espectral do 

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST). 

Os acessos ao patrimônio genético relacionados ao presente estudo estão 

cadastrados no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado (Sisgen/Ministério do Meio Ambiente) sob 

número A543CB5. 

 

4.2 Delineamento Experimental 

 

Procedimentos experimentais foram delineados objetivando estudar a 

potencial atividade anti-inflamatória e antioxidante do óleo das sementes de 

mangaba (OSM) e estão esquematizados na Figura 5. Em suma, a partir de sua 

obtenção, seguiu-se a caracterização do perfil lipídico e de constituintes fenólicos. 

Em paralelo, procedeu-se ao estudo da influência do OSM sobre a viabilidade 

celular in vitro, para então, a partir disso, investigar suas atividades farmacológicas 

tópicas e sistêmicas in vivo, em três modelos experimentais clássicos de inflamação, 

a saber: (i) edema de orelha induzido por 12-O-tetradecanoilforbol acetato (TPA); (ii) 

edema de orelha induzido por capsaicina e; (iii) pleurisia induzida por carragenina.
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Figura 5. Delineamento experimental. CG/MS: cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas; CLAE: cromatografia líquida de alta eficiência;  

MPO: mieloperoxidase; MTT: metil-tiazolil-tetrazólio; TPA: 12-O-tetradecanoilforbol acetato. 
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4.3 Avaliação da citotoxicidade in vitro do OSM 

 

A avaliação da citotoxicidade do OSM foi obtida a partir do estudo da 

viabilidade celular em cultura de fibroblastos da linhagem L929 (não maligna) 

exposta à diferentes concentrações do OSM. O princípio básico do método, 

conforme exemplificado na Figura 6, baseia-se na redução do metil-tiazolil-tetrazólio 

(MTT), um corante amarelo, por enzimas mitocondriais (succinato desidrogenase) e 

citoplasmáticas a um composto azul denominado formazan, que é insolúvel em 

solução aquosa (SLATER; SAWYER; STRÄULI, 1963). Essa reação é 

classicamente utilizada em ensaios de avaliação de sobrevivência e/ou proliferação 

celular, pois somente as células viáveis são capazes de realizá-la. Uma vez formado 

e solubilizado, o formazan (composto de cor azul) pode ser quantificado 

espectroscopicamente e proporcionalmente associado ao número de células viáveis 

presentes (MOSMANN, 1983). 

 

Figura 6. Reação de redução do MTT (um sal de coloração amarela e solúvel em água) a 

formazan (sal de coloração arroxeada e insolúvel em água). Fonte: Magalhaes; Thá; Leme (2019)  

 

Este ensaio foi conduzido conforme preconizado nas normas do International 

Organization for Standardization (ISO) 10993-5 (INTERNATIONAL STANDARD, 

2009) que trata de especificações de avaliações biológicas para fins médicos, como 

forma de normatizar uma avaliação segura e eficaz para novos compostos que 

venham a ser possivelmente utilizados em humanos. 

Resumidamente, as células foram mantidas em cultura, semeadas em placas 

de cultura de 96 poços (1x10⁴ células/poço) e cultivadas em meio (DMEM, Sigma-

Aldrich®, St. Louis, E.U.A.) contendo NaHCO3 (1,2 g/L), ampicilina (0,025 g/L), 
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estreptomicina (0,1 g/L) e suplementado com soro fetal bovino (SFB) a 10%. As 

células foram incubadas com diferentes concentrações do OSM (12,5; 25; 50; 100 e 

200 µg/mL) solubilizadas em dimetilsulfóxido [DMSO, 0,1%; veículo]) durante 24 

horas, a 37ºC, e em ambiente contendo 5% de CO2. 

A viabilidade celular foi avaliada pela adição de uma solução de MTT (0,5 

mg/mL de PBS) (Sigma-Aldrich®, St. Louis, E.U.A.) às células, que logo em seguida 

foram incubadas a 37ºC por 3 horas. Após a retirada da solução de MTT, as células 

foram incubadas com DMSO (0,1%), durante 10 min, para a solubilização dos 

cristais do sal tetrazólico e, logo em seguida, foi realizada a medida da absorbância 

(Abs) em leitor de placas (Synergy Mx®, Bad Friedrichshall, Alemanha) a um 

comprimento de onda de 570 nm. Os testes foram realizados em quadruplicata em 3 

experimentos independentes. Os valores de absorbância foram normalizados de 

acordo com a equação representada subsequentemente e expressos como 

percentual de viabilidade celular em relação ao controle: 

 

Este ensaio foi realizado em parceria com o Laboratório da Profa. Dra. 

Cristiane Bani Correa, do Departamento de Morfologia da UFS. 

 

4.4 Avaliações farmacológicas in vivo 

 

4.4.1 Animais de Experimentação 

 

Foram utilizados camundongos Swiss machos (25-30 g) provenientes do 

Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno (40 cm x 34 cm x 07 

cm) com grade aramada em aço inoxidável, específica para camundongos, acesso 

ad libitum à água e ração específica para roedores (Marca NUVILAB), em ambiente 

com temperatura controlada (22-24°C) e ciclos de claro-escuro de 12/12 h (luz das 6 

às 18 horas, controlado por temporizador). A manutenção das gaiolas foi realizada 

três vezes por semana, sendo trocados a camada de maravalha e a água dos 

bebedouros, além de reposição do suprimento de ração no comedouro. 

% de Viabilidade celular = Abs (células tratadas) - Abs (branco) x 100 
                   Abs (controle positivo) - Abs (branco) 
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Os protocolos experimentais aos quais os animais em estudo foram 

submetidos estão de acordo com os princípios éticos de experimentação animal e 

foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe, sendo aprovado sob o protocolo nº 28/18 (ANEXO 1). Toda a equipe 

executora esteve ciente do conteúdo da lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 (Lei 

Arouca), bem como da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais 

para Fins Científicos e Didáticos (BRASIL, 2016) e Diretrizes da Prática de 

Eutanásia (2018), ambas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal.  

 

4.4.2 Avaliação do efeito anti-inflamatório e antioxidante tópico do OSM 

 
4.4.2.1 Modelos Animais  
 

Para a investigação do potencial anti-inflamatório e antioxidante tópico do 

OSM foi utilizado o modelo de inflamação aguda de orelha induzida pela 

administração de 12-O-tetradecanoilforbol acetato (TPA). O TPA é um forbol éster 

com efeito irritante sobre a pele (HECKER; SCHMIDT, 1974) que causa uma 

inflamação caracterizada por vasodilatação, eritema, alterações na permeabilidade 

vascular, acúmulo de neutrófilos e hiperplasia epidermal (YOUNG; WAGNER; 

SPIRES, 1983; DE YOUNG et al., 1989;  STANLEY et al., 1991).  

O edema de orelha induzido por TPA foi realizado de acordo com a 

metodologia previamente descrita (DE YOUNG et al., 1989) e adaptada por Bonfim 

et al. (2014), conforme ilustrado na Figura 7. Os animais (n=6-8) receberam 20 μL de 

TPA (1 μg/orelha, dissolvido em acetona) nas superfícies interna e externa da orelha 

direita, com o auxílio de uma micropipeta e ponteira de polipropileno, na ausência ou 

presença simultânea do OSM (0,3, 1,0 ou 3,0 mg/orelha) ou do controle positivo 

dexametasona (0,05 mg/orelha). Na orelha contralateral (esquerda) de todos os 

grupos de animais foi administrado acetona (20 μL), também por via tópica, de modo 

que cada animal serviu como seu próprio controle. O OSM foi previamente pesado 

em balança analítica de acordo com as doses a serem utilizadas e adicionado à 

solução de TPA/veículo no momento da aplicação. 
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A eutanásia foi realizada por excesso de isoflurano inalatório 6 horas após a 

indução da inflamação, e biópsias das orelhas foram coletadas com o auxílio de um 

punch de 8 mm de diâmetro.  

As orelhas coletadas nos experimentos desta etapa foram viabilizadas para: 

mensuração do edema; determinação da atividade da mieloperoxidase; avaliação 

histológica; determinação das concentrações de citocinas; dosagem de proteínas; 

permeabilidade vascular e status oxidativo (Figura 7). 

As doses do OSM utilizadas no presente trabalho foram selecionadas a partir 

dos valores descritos em estudos da literatura que também utilizaram óleos 

extraídos de sementes (ARAÚJO et al., 2013; SHUKLA et al., 2010;HAJHASHEMI; 

GHANNADI; JAFARABADI, 2004). 
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Figura 7. Linha temporal indicando a indução do edema de orelha por TPA e os respectivos tratamentos farmacológicos. Dexa: Dexametasona;  

OD: Orelha direita; OE: Orelha esquerda; OSM: Óleo da semente de mangaba; MPO: mieloperoxidase; TPA: 12-O-tetradecanoilforbol acetato. 
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Os grupos experimentais dessa etapa estão relacionados na Tabela 2. 

  

Tabela 2. Relação dos grupos experimentais para a avaliação do efeito anti-inflamatório e 
antioxidante tópicos do óleo da semente de mangaba (OSM) no modelo de edema de orelha 
induzido por TPA. 

 

Grupos (n=6-8) Indução/Tratamento por Administração Tópica 

Acetona Acetona (20 μL)  

TPA + Veículo TPA (1 μg/orelha) + Veículo  

TPA + OSM (0,3 mg/orelha) TPA (1 μg/orelha) + OSM (0,3 mg/orelha) 

TPA + OSM (1 mg/orelha) TPA (1 μg/orelha) + OSM (1 mg/orelha) 

TPA + OSM (3 mg/orelha) TPA (1 μg/orelha) + OSM (3 mg/orelha) 

TPA + Dexa TPA (1 μg/orelha) + Dexametasona (0,05 mg/orelha) 

TPA: 12-O-tetradecanoilforbol acetato; OSM: óleo das sementes da mangaba; DEXA: dexametasona.  

 

Com o objetivo de avaliar o efeito tópico do OSM sobre uma resposta 

inflamatória causada por um estímulo diferente do TPA, utilizou-se o modelo de 

edema de orelha induzido pela administração tópica de capsaicina, conhecido por 

causar uma inflamação neurogênica que resulta em uma imediata vasodilatação e 

eritema seguidos por edema com pico máximo em 30 minutos (GÁBOR; RÁZGA, 

1992; REIS et al., 2017). O mecanismo fisiopatológico desse modelo envolve a 

ativação de receptores do tipo TRPV1 pela capsaicina, levando a liberação de 

neuropeptídeos, como a substância P e o CGRP (peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina), que por sua vez atuam em células da pele que expressam receptores 

para neuropeptídes, incluindo células microvasculares e mastócitos residentes, 

levando à degranulação, vasodilatação e extravasamento de proteínas plasmáticas 

e leucócitos (STEINHOFF et al., 2003; GOUIN et al., 2017). 

 Para tal, foi utilizado o protocolo experimental adaptado previamente por  

Ferreira et al. (2010). Em suma, como ilustrado na Figura 8, os animais (n=6) foram 

pré-tratados, topicamente na orelha direita, com um volume de 20 μL de OSM (3,0 

mg/orelha), ou veículo (acetona), aplicados com o auxílio de uma micropipeta e 

ponteira de polipropileno. Vermelho de rutênio, um antagonista não seletivo dos 
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receptores TRP, foi utilizado como controle positivo (7,86 ng/orelha; 20 μL de 

solução 500 nmol/L). Após 15 minutos, 20 μL de capsaicina (0,2 mg em acetona) 

foram aplicados na orelha direita de cada animal. As orelhas esquerdas receberam 

20 μL do veículo no tratamento e na indução. Após 30 minutos, os animais foram 

eutanasiados por excesso de isoflurano inalatório e, logo após, com o auxílio de um 

punch metálico de 8 mm de diâmetro, biópsias das orelhas foram coletadas para a 

posterior análise do edema, conforme metodologia descrita no item 4.5.2.2. Os 

grupos experimentais desta etapa estão elencados na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Relação dos grupos experimentais da avaliação do efeito anti-inflamatório tópico do 
OSM no modelo de edema de orelha induzido por capsaicina. 

 

Grupos (n=6-8) Indução/Tratamento por Administração Tópica 

Capsaicina + Veículo Capsaicina (0,2 mg/orelha) + Veículo (acetona) 

Capsaicina + OSM Capsaicina (0,2 mg/orelha) + OSM (3 mg/orelha) 

Capsaicina + Vermelho de Rutênio 
Capsaicina (0,2 mg/orelha) + Vermelho de Rutênio 
(7,86 ng/orelha) 

OSM: óleo das sementes da mangaba. 
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Figura 8. Linha temporal indicando a indução do edema de orelha por Capsaicina e os respectivos tratamentos farmacológicos. OD: Orelha direita; 

OE: Orelha esquerda; OSM: Óleo da semente de mangaba; VR: Vermelho de Rutênio. 
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4.4.2.2 Medida do edema 

 

Imediatamente após a eutanásia, os sítios das orelhas (direita e esquerda de 

cada animal) foram coletados de forma padronizada, com o auxílio de um punch 

metálico de 8 mm de diâmetro, e suas massas foram mensuradas com o auxílio de 

uma balança analítica. A medida do edema dos sítios obtidos foi determinada pela 

variação () da sua massa, obtida pela subtração entre as respectivas massas da 

orelha direita pela esquerda, de todos os animais, e expressa  em mg. Essa medida 

foi realizada, tanto para o protocolo de edema induzido por TPA quanto no induzido 

por capsaicina. 

 

4.4.2.3 Determinação da atividade da mieloperoxidase nas biópsias de orelha 

 

Os mesmos sítios utilizados para mensuração do edema no protocolo de 

indução por TPA foram utilizados para determinação da atividade de 

mieloperoxidase (MPO), marcador indireto para mensurar a infiltração de neutrófilos 

no sítio da inflamação. Para tal, foi utilizada a metodologia adaptada de (BRADLEY 

et al., 1982a), por BONFIM et al. (2014). Resumidamente, essa técnica mensura a 

velocidade de oxidação do substrato о-dianisidina pelo ânion superóxido, resultante 

da degradação do H2O2, que gera um composto de cor marrom, e a variação da 

densidade óptica deste em função do tempo é detectada à 460 nm.  

Aos sítios das orelhas previamente pesados foi adicionado um volume fixo de 

300 μL de tampão fosfato (50 mmol/L, pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio). Em seguida, cada amostra foi picotada com o auxílio de 

uma tesoura e dispersa em homogeneizador de tecidos durante 30 s na presença de 

gelo. Os homogenatos resultantes foram centrifugados por 5 min à 8000 g na 

temperatura de 4ºC, para obtenção do sobrenadante, o qual foi usado para a 

determinação da atividade da enzima. Em uma placa de 96 poços, foram pipetadas 

em duplicata alíquotas de 10 μL do sobrenadante das respectivas amostras, onde 

posteriormente foram adicionados 200 μL de uma solução contendo di-hidrocloreto 

de ο-dianisidina (0,167 mg/mL, preparada em tampão fosfato de potássio 50 mmol/L 

contendo 0,005% de H2O2). As alterações nos valores de absorbância (460 nm) 

foram registradas com leitor de microplaca (Synergy MX®, Biotek, USA), com 

intervalos de 15 s durante 10 min. Uma UMPO foi considerada como a quantidade 
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de enzima que degrada 1 μmol de H2O2/min. Os resultados foram expressos como 

UMPO/sítio de orelha. 

 

4.4.2.4 Determinação das concentrações teciduais de fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α), interleucina (IL) 1β e IL-6 

 

As amostras de orelha de camundongos submetidas ao protocolo de indução 

por TPA foram pesadas e homogeneizadas em 600 μL de tampão de lise (Tris-HCl 

50 mmol/L, pH 7,4 contendo Triton X-100 à 0,1%, PMSF à 1 mmol/L, leupeptina à 

10 μg/mL e inibidor de tripsina à 10 μg/mL) e centrifugadas durante 20 minutos a 

10000 g à 4°C. Os sobrenadantes foram coletados e a concentração de proteínas 

dos mesmos, determinadas pelo método de Bradford conforme descrito no item 

4.5.2.6. As concentrações de IL-1β, TNF-α e IL-6 foram mensuradas nos 

sobrenadantes obtidos por ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA, do inglês 

enzyme-linked immunosorbent assay), conforme instruções do fabricante (R&D 

Systems, Minneapolis, E.U.A.). Os valores foram expressos como pg de citocina/mg 

de proteína. 

 

4.4.2.5 Análise histológica  

 

Para a análise histológica, os sítios das orelhas removidos 6 horas após a 

indução da inflamação por TPA, foram fixados em solução de formalina tamponada 

a (10%) durante 24 h. Após a fixação, as amostras foram processadas, sendo 

lavadas rapidamente em água corrente, desidratadas em uma série crescente de 

alcoois de 70, 80, 90 e 100%, diafanizadas em dois banhos de xilol e embebidas em 

parafina, para, então serem seccionadas em cortes transversais (4 μm), com o 

auxílio de um micrótomo, e montadas em lâminas de vidro. 

As secções contidas nas lâminas de vidro foram desparafinizadas, hidratadas 

e coradas pela hematoxilina de Harris durante 3 minutos, lavadas rapidamente em 

água destilada, contra-corados em solução de eosina durante 10 segundos, lavados 

rapidamente em água destilada, secados ao ar, clarificados em xilol e cobertos com 

lamínulas em meio de montagem permanente - Entelan (Merck) (TOLOSA et al., 

2003). 
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Essas lâminas foram analisadas em microscópio Leica DM 500 e as 

fotomicrografias foram obtidas com aumento de 200x em câmera fotográfica Leica 

ICC 50 acoplada ao microscópio e ao microcomputador. Os parâmetros avaliados 

foram o infiltrado inflamatório, edema e aumento de espessura. 

 

4.4.2.6 Dosagem de proteínas teciduais 

 

A concentração total de proteínas nos homogenatos foi medida pelo método 

de (BRADFORD, 1976), utilizando-se o reagente de Bradford (Sigma-Aldrich®, St. 

Louis, E.U.A.Bio-Rad). Para traçar a curva de calibração, foram utilizadas 

concentrações de 50, 100, 200, 400, 600, 800 e 1000 μg/mL de albumina do soro 

bovino (BSA, do inglês Bovine Serum Albumin), diluídas a partir de uma solução 

inicial de 10000 μg/mL. As concentrações foram expressas em mg/mL de proteínas. 

 

4.4.2.7 Avaliação da permeabilidade vascular 

 

Para avaliar o efeito do OSM (3 mg/orelha) sobre a permeabilidade vascular 

no modelo de edema induzido por TPA, foi utilizado o teste do extravasamento do 

corante azul de Evans a partir da circulação, conforme metodologia adaptada 

previamente (ZENG et al., 2018). Quatro horas após a indução do edema de orelha 

por TPA, uma solução contendo o corante azul de Evans (3%) em salina foi 

administrada por via intraperitoneal (300 mg/kg de massa corpórea).  

Os animais foram anestesiados após duas horas da administração do corante 

e as orelhas foram coletadas. Após isso, as orelhas foram pesadas e dissecadas em 

pequenos pedaços.  

Em tubos de polietileno as amostras de orelha foram incubadas com 500 µL 

de formamida (Sigma-Aldrich) à 55°C, durante 72 h, sob agitação constante. Ao 

findar do período de incubação, as amostras foram homogeneizadas em vórtex e 

centrifugadas a 10000 g durante 10 min. O sobrenadante foi coletado, e alíquotas de 

200 μL deste foram pipetadas em placas de 96 poços, para então as absorbâncias 

serem mensuradas com leitor de microplaca (Synergy MX®, Biotek, USA) no 

comprimento de onda de 620 nm. A partir de uma curva padrão para o corante azul 
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de Evans, a quantidade de corante mensurado nos poços foi normalizada e 

expressa como nanogramas de corante capturado por micrograma de tecido.  

 

4.4.2.8 Avaliação de marcadores oxidativos 

 

A avaliação do dano proteico das orelhas, nas condições experimentais 

testadas (modelo de edema induzido por TPA), foi determinada pela quantificação 

do conteúdo de grupos sulfidril (SH) totais utilizando o método do ácido 5,5'-ditiobis-

(2-nitrobenzoico) - reagente DTNB, adaptado de Ellman (1959). 

Os grupamentos tióis são compostos organossulfurados que contém um ou 

mais grupos sulfidril (-SH) e indicam padrão redox do meio celular. Se há maior 

quantidade de SH, supõe-se que o meio se encontra redutor; se há menor 

quantidade de SH, meio oxidante. A determinação do conteúdo de sulfidril foi 

realizada com o uso da reação do dissulfeto aromático, ácido ditionitrobenzóico – 

ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) – (DTNB), com os grupos sulfidril (SH) livres das 

proteínas, utilizando metodologia descrita por Ellman (1959). Na técnica, os grupos -

SH (1) reagem com DTNB (2), resultando na formação da proteína tionitrofenilada 

(3) e um ânion – 2-nitro-5-tiobenzoato – TNB (4), amarelado (Figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reação do Tiol com o DTNB. 

 

Assim, seis horas após a indução do edema de orelha pela administração de 

TPA, amostras da orelha foram coletadas, pesadas, cortadas em pequenos pedaços 

e homogeneizadas em tampão fosfato (50 mmol/L, pH 7,0), com auxílio de um 

homogeneizador de tecidos, durante 15 segundos, com os tubos sempre mantidos 

em gelo. Em seguida, os homogenatos foram centrifugados (10 min a 10000 g, 4°C), 

para a obtenção do sobrenadantes. Com os sobrenadantes procedeu-se à dosagem 

de proteínas, para normalização das amostras na concentração 1 µg/µL de proteína 

(Vide item 4.5.2.6). Após, em microplaca de 96 poços foram pipetados 50 µL das 

TNB (4) DTNB (2) Tiol (1) Dissulfeto misto (3) 
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amostras normalizadas, exceto nos brancos, 115 µL de PBS em todos os poços, 35 

µL de tampão forte (solução de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA, do inglês 

ethylenediamine tetraacetic acid) 0,2 mmol/L e ácido bórico 100 mmol/L, pH 8,5). A 

reação foi iniciada pela adição de 10 μL de DTNB em todos os poços. Após incubar 

por 1 hora em temperatura ambiente, procedeu-se à leitura da absorbância em leitor 

de placas à 412 nm (corrigidos pelos valores de absorbância do branco) para 

mensuração da quantidade de TNB formado, o qual está relacionado à quantidade 

de grupos tióis presentes na amostra. Os dados foram expressos em μmol de SH 

por mg de proteína.  

Adicionalmente, também foi realizada a quantificação dos hidroperóxidos 

totais, produtos primários da oxidação de lipídeos (HALLIWELL; CHIRICO, 1993). 

Inicialmente, amostras de orelha homogeneizadas em tampão fosfato (50 mmol/L, 

pH 7,0), foram misturadas ao xilenol Orange (0,25 mol/L), Fe (NH4)2(SO4)2.6H2O 

(0,25 mol/L), BHT (4,4 mol/L) e H2SO4 (97%). Em seguida, a mistura foi protegida da 

luz, incubada por 30 minutos e, posteriormente, centrifugada (10000 g, 5 min à 

24°C) e adicionadas à microplaca de 96 poços. A quantificação de hidroperóxidos 

produzidos foi realizada à 570 nm (JIANG; HUNT; WOLFF, 1992). Os dados foram 

expressos em μmol de hidroperóxidos totais por L.  

 

4.4.3 Avaliação do efeito anti-inflamatório sistêmico do OSM 

 

4.4.3.1 Pleurisia induzida por Carragenina 

 

A carragenina é um polissacarídeo extraído de plantas, principalmente de 

algas da espécie Chondrus crispus, que exerce efeito irritante disparando uma 

resposta inflamatória aguda e/ou crônica (ROSA, 1972). Por conta de sua toxicidade 

e propriedades imunogênicas tem sido empregada como agente indutor de 

inflamação em diversos modelos animais (NECAS; BARTOSIKOVA, 2013). A 

injeção de carragenina no espaço pleural leva à pleurisia, infiltração de 

polimorfonucleares (PMNs) e lesão pulmonar, compreendendo um modelo 

largamente utilizado na investigação da fisiopatologia da inflamação aguda e na 

investigação da eficácia de drogas anti-inflamatórias (CUZZOCREA; , ET AL., 1999; 

CAILHIER et al., 2006; DA ROSA et al., 2017).  
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Conforme demonstrado na Figura 10, os animais (n=6-8) foram pré-tratados 

por via oral (1 hora antes) ou intraperitoneal (30 min antes) com o OSM (100, 200 ou 

400 mg/kg), dexametasona (5 mg/kg, oral ou subcutânea) ou Veículo (Tween 80, 

0,5% em solução salina [NaCl 0,9%], oral ou intraperitoneal). Após os tratamentos, a 

pleurisia foi induzida pela administração de 0,1 mL de carragenina 1% (1 

mg/cavidade) em tampão fosfato salina (PBS, do inglês phosphate-buffered saline), 

por injeção intrapleural (FRÖDE; MEDEIROS, 2001). Quatro horas após a indução 

da inflamação, os animais foram anestesiados com isoflurano (via inalatória) e, em 

seguida eutanasiados. O tórax foi exposto e a cavidade pleural foi lavada com 1 mL 

de PBS estéril contendo EDTA 10 mmol/L com auxílio de uma micropipeta. Em 

seguida, o fluido do lavado pleural foi coletado e utilizado para a contagem de 

leucócitos totais, medida da atividade de MPO, dosagem de proteínas e 

quantificação de citocinas. Amostras do tecido pulmonar também foram coletadas 

com o objetivo de estimar a atividade da tecidual da MPO. 

A relação dos grupos experimentais dessa etapa está disponível na Tabela 4 

(para OSM administrado por via oral ou intraperitoneal). 

 

Tabela 4. Relação dos grupos experimentais da avaliação do efeito anti-inflamatório sistêmico 
por via oral do óleo das sementes de mangaba (OSM) no modelo de pleurisia induzido por 
carragenina. 

 

Grupos Indução/Tratamento 
PBS + Veículo 

PBS estéril (0,1 mL/cavidade) + Veículo (Tween 80, 0,5% em salina, v.o. ou i.p.) 

Carragenina + Veículo 
Carragenina (1 mg/cavidade) + Veículo (v.o. ou i.p.) 

Carragenina + OSM 
(100 mg/kg) Carragenina (1 mg/cavidade) + OSM (100 mg/kg, v.o. ou i.p.) 

Carragenina + OSM 
(200 mg/kg) Carragenina (1 mg/cavidade) + OSM (200 mg/kg, v.o. ou i.p.) 

Carragenina + OSM 
(400 mg/kg) Carragenina (1 mg/cavidade) + OSM (400 mg/kg, v.o. ou i.p.) 

Carragenina + Dexa 
Carragenina (1 mg/cavidade) + Dexametasona (5 mg/kg, v.o. ou i.p.) 

OSM: óleo das sementes da mangaba; Dexa: dexametasona
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Figura 10. Linha temporal indicando a indução da pleurisia por Carragenina e os respectivos tratamentos farmacológicos. Dexa: Dexametasona; 

MPO: mieloperoxidase; OSM: Óleo das sementes de mangaba; PBS (Tampão fosfato salina, do inglês phosphate-buffered saline); v.o.: via oral; i.p.: via 

intraperitoneal; s.c.: via subcutânea. 
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4.4.3.2 Quantificação de leucócitos totais no lavado pleural 

 

O lavado pleural obtido foi centrifugado a 600 g por 10 min. O pellet de células 

resultante foi ressuspendido em 0,5 mL de BSA (3%) em PBS contendo EDTA 10 

mmol/L. Em seguida, um volume de 10 μL desta solução de células adicionado ao 

volume de 190 μL de líquido de Turk, cuja solução final foi usada para contagem do 

número total de células em câmara de Neubauer com o auxílio de microscópio 

óptico (aumento de 40x) e contador manual. Os resultados foram expressos em 

número de células x 106/cavidade. 

A solução de células ressuspensas também foi utilizada para mensuração da 

atividade de mieloperoxidase, conforme descrito no 4.5.3.3., com o intuito de inferir 

sobre a presença de neutrófilos, visto que, por questões técnicas não foi possível 

realizar a contagem diferencial.  

O sobrenadante obtido foi coletado e armazenado à -80ºC para dosagem de 

proteínas e citocinas conforme descrito nos itens 4.5.3.4 e 4.5.3.5., respectivamente. 

 

4.4.3.3 Determinação da atividade da mieloperoxidase (MPO) no lavado pleural e no 

tecido pulmonar. 

 

A quantificação do acúmulo de neutrófilos no lavado pleural e no pulmão foi 

inferida pelo ensaio da mieloperoxidase (MPO) de acordo com metodologia já 

descrita anteriormente para orelhas na seção 4.5.2.3., com algumas adaptações 

para o tipo de amostra.  

Brevemente, alíquotas do pellet de células ressuspendidas, dos respectivos 

lavados pleurais coletados, conforme descrito no 4.5.3.2., foram diluídas dez vezes 

em solução contendo brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) 0,5% solubilizado 

em tampão fosfato (50 mmol/L, pH 6,0) (50 µL de lavado em 450 µL de HTAB). Em 

seguida, as amostras diluídas foram homogeneizadas em vórtex e submetidas à 

sonicação, durante 10 min e, logo após, centrifugadas 5 min a 10000 g. Em uma 

placa contendo 96 poços, 20 µL dos sobrenadantes obtidos das respectivas 

amostras foram pipetados, aos quais foram adicionados 200 µL de uma solução 

contendo solução de di-hidrocloreto de ο-dianisidina (0,167 mg/mL, preparada em 

tampão fosfato de potássio 50 mmol/L contendo 0,005% de H2O2). As alterações nos 

valores das absorbâncias detectadas a 460 nm foram registradas com leitor de 
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microplaca (Synergy MX®, Biotek, USA), com intervalos de 15 s por 5-10 min. Os 

resultados foram expressos como unidades de MPO por cavidade (UMPO/cavidade). 

Uma UMPO foi considerada como a quantidade de enzima que degrada 1 μmol de 

O2·/min. 

Os pulmões coletados foram pesados e a estes adicionado um volume 10x de 

tampão fosfato (50 mmol/L, pH 6,0 contendo 0,5% de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio). Em seguida, cada amostra foi picotada com o auxílio de 

uma tesoura e dispersa em homogeneizador de tecidos durante 30 s na presença de 

gelo. Os homogenatos resultantes foram centrifugados por 5 min à 8000 g na 

temperatura de 4ºC, para obtenção do sobrenadante, o qual foi usado para a 

determinação da atividade da enzima. Em uma placa de 96 poços, foram pipetadas 

em duplicata alíquotas de 10 μL do sobrenadante das respectivas amostras, as 

quais posteriormente foram adicionados 200 μL de uma solução contendo di 

hidrocloreto de ο-dianisidina (0,167 mg/mL, preparada em tampão fosfato de 

potássio 50 mmol/L contendo 0,005% de H2O2). As alterações nos valores de 

absorbância (460 nm) foram registradas com leitor de microplaca (Synergy MX®, 

Biotek, USA), com intervalos de 15 s durante 10 min. Os resultados foram expressos 

como unidades de MPO por mg de tecido (UMPO/mg de tecido). Uma UMPO foi 

considerada como a quantidade de enzima que degrada 1 μmol de H2O2/min.  

 

4.4.3.4 Mensuração do extravasamento proteico no lavado pleural 

 

A estimativa do extravasamento proteico no exsudato foi obtida a partir da 

quantificação da concentração total de proteínas no sobrenadante dos respectivos 

lavados pleurais coletados e centrifugados, conforme descrito anteriormente. A 

dosagem foi realizada segundo método de Bradford descrito no 4.5.2.6. Os 

resultados foram expressos em mg de proteína/cavidade. 

 

4.4.3.5 Determinação das concentrações de IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10 no lavado 

pleural 

 

As concentrações de IL-1β, TNF-α e IL-6 foram mensuradas no sobrenadante 

do lavado pleural utilizando kits comerciais imunoenzimáticos de ELISA, conforme 
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instruções do fabricante (R&D Systems, Minneapolis, E.U.A.). Os valores foram 

expressos como pg de citocinas/mL de lavado.  

 

4.5 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos foram expressos em valores de média ± erro padrão da 

média (EPM) para n entre 6-8 animais por grupo. A distribuição dos dados foi 

avaliada pelos testes de Shapiro-Wilk e não houve impedimento para aplicação de 

testes paramétricos. Desta forma, foi utilizada a análise da variância (ANOVA) de 

uma via seguida por teste de Tukey. Para registro dos dados e análise estatística foi 

utilizado o software GraphPad Prism (versão 6.0). O nível crítico fixado foi de 5% 

(p<0,05) para se admitir uma diferença de médias como estatisticamente 

significante.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterização do perfil de ácidos graxos do óleo das sementes de 

mangaba (OSM ) 

 

Nas Figuras 11 e 12 estão mostrados os picos obtidos no espectro de massas 

e os respectivos picos cromatográficos. 

 

Figura 11. Cromatograma obtido a partir da análise do óleo das sementes de mangaba (OSM) 
por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa. 
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Pico 1 – Ácido palmítico (Palmitato de metila) - C16:0 
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Pico 2 – Linolenico (Linoleanolato de metila) - C18:2 
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Pico 3 – Oleico (Oleanato de metila) - C18:1 
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Pico 4 – Ácido esteárico (estearato de metila) - C18:0 
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Figura 12. Espectros de massas obtidos no OSM por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massa. 

 

Os picos 1-4 do cromatograma (Figura 11) foram identificados após análise 

dos espectros de massas como sendo, respectivamente, o ácido palmítico, ácido 

linoleico, ácido oleico e ácido esteárico, conforme listado na tabela abaixo (Tabela 

5). 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Tabela 5. Ácidos graxos e seus respectivos percentuais encontrados no óleo das sementes de 
Mangaba obtidos pelo método de Cromatografia Gasosa/Espectrofotometria de Massa. 

 
PICO TR COMPOSTO PERCENTUAL (%) 

1 28.017 Ácido palmítico (Palmitato de metila) - C16:0 24,33 

2 30.902 Linolenico (Linoleanolato de metila) - C18:2 3,52 

3 31.032 Oleico (Oleanato de metila) - C18:1 40,12 

4 31.379 Ácido esteárico (estearato de metila) - C18:0 10,38 

 

5.2 Caracterização do perfil fenólico do OSM  

 

Na Tabela 6 estão listados os compostos fenólicos identificados de acordo 

com os padrões utilizados.  

Tabela 6. Quantificação de compostos fenólicos por cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE). 

 

Composto Concentração em mg/100g de óleo 

Ácido Clorogênico 0,37 

Ácido p-cumárico 0,19 

Rutina 0,03 

Quercetina 0,04 

Ácido gálico 0,07 

 

5.3 Efeito do OSM sobre a viabilidade celular de fibroblastos murinos (L929)  

 

Inicialmente foram avaliados os efeitos do óleo das sementes de mangaba 

(OSM) sobre a viabilidade celular de fibroblastos murinos da linhagem L929, os 

quais foram incubados com OSM em diversas concentrações (12,5 a 200 µg/mL). 

Conforme pode ser observado na Figura 13, a incubação com o OSM não alterou o 

percentual de viabilidade das células nas concentrações utilizadas, quando 

comparadas ao grupo controle (incubado apenas com o meio de cultura). Ademais, 

também não houve alteração da viabilidade celular para o tratamento com o 

dimetilsulfóxido (DMSO) 0,1% (veículo para dissolução do óleo) em comparação ao 

grupo controle.  
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Figura 13. Efeito do óleo das sementes de mangaba (OSM), em diferentes concentrações, na 

viabilidade celular de fibroblastos (L929). Os valores representam a média ± E.P.M. do percentual 

de viabilidade para 3 experimentos/tratamento realizados em triplicata, com os percentuais calculados 

em relação ao controle. ANOVA de uma via, F(6,14)=0,834, p=0,8342. DMSO: dimetilsulfóxido. 

 

 

5.4 Efeito tópico do OSM em modelos animais de edema de orelha   

 

A atividade anti-inflamatória do OSM foi testada por via tópica no modelo de 

edema de orelha induzido por TPA. Nos animais submetidos à aplicação 

concomitante do OSM (3 mg/orelha) ao TPA foi observada menor formação de 

edema na orelha, representado pela diminuição da variação da massa da orelha 

direita em relação à esquerda (apenas acetona), em comparação aos animais que 

receberam TPA apenas na presença do veículo (p<0,001). Efeito semelhante 

ocorreu nos animais tratados topicamente com a dexametasona (p<0,001; Figura 

14A). Também houve redução da atividade de MPO nos animais submetidos à 

aplicação concomitante do OSM (1 ou 3 mg/orelha) ao TPA, em comparação ao 

grupo TPA dissolvido apenas em veículo (p<0,05 e p<0,001, respectivamente), 

assim como para a dexametasona (p<0,001; Figura 14B).  
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Figura 14. Efeito do óleo das sementes de mangaba (OSM), administrado por via tópica, sobre 

o edema (Painel A) e a atividade da mieloperoxidase (MPO) (Painel B) das orelhas de 

camundongos com inflamação induzida por 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (TPA). Os animais 

foram tratados com veículo (acetona), OSM (0,3; 1 ou 3 mg/orelha) ou dexametasona (Dexa; 0,05 

mg/orelha) simultaneamente à aplicação tópica do TPA (1 µg/orelha) na superfície da orelha direita. O 

mesmo volume do veículo (acetona) foi aplicado na orelha contralateral. Os valores representam a 

média ± E.P.M. do edema (mostrada como a variação [∆] do peso da orelha; Painel A) e da atividade 

da MPO (Painel B) 6 h após a indução; n=6-8. ANOVA de uma via (Painel A: F(4,30)=13,4, p<0,001; 

Painel B: F(5,39)=19,6, p<0,001) seguida do teste de Tukey. (#) p<0,05, (##) p<0,01 ou (###) p<0,001 

vs grupo Acetona. (*) p<0,05, (**) p<0,01 e (***) p<0,001 vs grupo TPA + Veículo.  
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Dentre as citocinas envolvidas na gênese da resposta inflamatória, foram 

medidas as concentrações de IL-1β, TNF-α e IL-6. Na orelha dos animais 

submetidos à aplicação concomitante do OSM (3 mg/orelha) ao TPA foi observada 

menor concentração de IL-1β em comparação aos animais que receberam TPA 

apenas na presença do veículo (p<0,001), o que também ocorreu nos animais 

tratados topicamente com a dexametasona (p<0,001; Figura 15A). Também houve 

redução das concentrações teciduais de TNF-α e IL-6 nas orelhas submetidas à 

aplicação concomitante do OSM (1 ou 3 mg/orelha) ao TPA, em comparação ao 

grupo TPA dissolvido apenas em veículo (TNF-α: p<0,05, p<0,001, respectivamente; 

IL-6: p<0,001 para ambos), bem como para a dexametasona (p<0,05, p<0,01, 

respectivamente; Figuras 15B e 15C). 
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Figura 15. Efeito do óleo das sementes de mangaba (OSM), administrado por via tópica, sobre as concentrações teciduais de interleucina-1 β (IL-

1β) (Painel A), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) (Painel B) e interleucina-6 (IL-6) (Painel C) das orelhas de camundongos com inflamação 

induzida por 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (TPA). Os animais foram tratados com veículo (acetona), OSM (0,3; 1 ou 3 mg/orelha) ou dexametasona 

(Dexa; 0,05 mg/orelha) simultaneamente à aplicação tópica do TPA (1 µg/orelha) na superfície da orelha direita. O mesmo volume do veículo (acetona) foi 

aplicado na orelha contralateral. Os valores representam a média ± E.P.M. das concentrações teciduais das citocinas 6 h após a indução; n=5-6. ANOVA de 

uma via (Painel A: F(5,30)=69.7, p<0,001; Painel B: F(5,30)=29,7, p<0,001; Painel C: F(5,30)=39,7, p<0,001) seguida do teste de Tukey; (##) p<0,01 ou (###) 

p<0,001 vs grupo Acetona; (*) p<0,05, (**) p<0,01 ou (***) p<0,001 vs grupo TPA + Veículo.  
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Como o componente vascular foi medido anteriormente apenas na forma de 

edema e o edema inclui tanto o extravasamento de líquido quanto de proteínas 

plasmáticas, adicionalmente foi avaliado de forma específica o extravasamento de 

proteínas plasmáticas pela utilização do corante Azul de Evans. Assim, foi 

observado que a aplicação de TPA causou o aumento do extravasamento de 

proteínas plasmáticas na orelha dos animais (p<0,001) em comparação a aplicação 

de acetona (Figura 16). A aplicação concomitante do OSM (3 mg/orelha) ou 

dexametasona reduziu significativamente este extravasamento em comparação aos 

animais que receberam TPA apenas na presença do veículo (p<0,01 para ambos).  
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Figura 16. Efeito do óleo das sementes de mangaba (OSM), administrado por via tópica, sobre 

o aumento da permeabilidade vascular na orelha de camundongos induzida por 12-O-

tetradecanoilforbol-acetato (TPA). Os animais foram tratados com veículo (acetona), OSM (0,3; 1 

ou 3 mg/orelha) ou dexametasona (Dexa; 0,05 mg/orelha) simultaneamente à aplicação tópica do 

TPA (1 µg/orelha) na superfície da orelha direita. O mesmo volume do veículo (acetona) foi aplicado 

na orelha contralateral. Os valores representam a média ± E.P.M. da concentração tecidual do azul 

de Evans; n=5-7. ANOVA de uma via (F(3,20)=12,3, p<0,001) seguida do teste de Tukey; (###) p<0,001 

vs grupo Acetona; (**) p<0,01 vs grupo TPA + Veículo. 

 

 

 



 

50 

 

A análise dos cortes histológicos obtidos das orelhas está representada na 

Figura 17. Ao analisar a histologia do grupo veículo foram observados tecidos com 

derme e epiderme sem alterações morfológicas. Nos animais submetidos a 

aplicação de TPA foram observados tanto edema quanto infiltrado de leucócitos. No 

grupo de animais tratados com OSM (3 mg/orelha) foi possível perceber a presença 

de edema e uma diminuição do infiltrado de leucócitos, parâmetros analisados 

qualitativamente por um patologista de forma encoberta, sugerindo um efeito apenas 

parcial do OSM na arquitetura tecidual. Em contrapartida, no grupo tratado com 

dexametasona, tanto o edema quanto a infiltração leucocitária foram pouco 

observadas ou ausentes na orelha.  

 

 

Figura 17. Fotomicrografias representativas de cortes histológicos das orelhas de 

camundongos tratadas apenas com acetona ou inflamadas com 12-O-tetradecanoilforbol-

acetato (TPA) e submetidas aos tratamentos concomitantes com veículo, óleo da semente de 

mangaba (OSM; 3 mg/orelha) ou DEXA (dexametasona, 0,05 mg/orelha). Coloração H&E. 

Aumento de 200x. 
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Outro evento importante associado a resposta inflamatória é o estresse 

oxidativo. Como forma de investigar uma possível atividade antioxidante mediando 

os efeitos anti-inflamatórios tópicos do OSM, avaliamos alterações oxidativas 

proteicas e lipídicas nas orelhas dos animais submetidos ao esquema de tratamento 

concomitante à aplicação de TPA.  

Como medida deste status, foi mensurada a concentração de grupos sulfidril 

totais demonstrada na Figura 18A. Nela podemos observar que a aplicação de TPA 

causou a redução do conteúdo de grupos sulfidril (p<0,001) em comparação às 

orelhas que receberam apenas acetona. A aplicação concomitante do OSM (0,3, 1 

ou 3 mg/orelha) não afetou este parâmetro de forma significativa em comparação 

aos animais que receberam TPA apenas na presença do veículo.  

Adicionalmente, o conteúdo tecidual de hidroperóxidos totais foi quantificado 

como parâmetro de lesão oxidativa. Foi observada maior formação de 

hidroperóxidos totais no grupo TPA (p<0,01) em comparação ao grupo acetona, 

porém, esta não foi alterada pelas doses testadas do OSM (Figura 18B). 
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Figura 18. Conteúdo tecidual de grupos sulfidril livres (SH; Painel A) e de hidroperóxidos totais 

(Painel B) em orelhas de camundongos com inflamação induzida por 12-O-tetradecanoilforbol-

acetato (TPA). Os animais foram tratados com veículo (acetona), óleo da semente da mangaba 

(OSM; 0,3; 1 ou 3 mg/orelha) ou dexametasona (Dexa; 0,05 mg/orelha) simultaneamente à aplicação 

tópica do TPA (1 µg/orelha) na superfície da orelha direita. O mesmo volume do veículo (acetona) foi 

aplicado na orelha contralateral. Os valores representam a média ± E.P.M. da concentração de SH 

(Painel A) e hidroperóxidos totais (Painel B) nas orelhas 6 h após a indução; n=5-7. ANOVA de uma 

via (Painel A: F(4,26)=17,8, p<0,001; Painel B: F(4,26)=3,77, p=0,015) seguida do teste de Tukey; (#) 

p<0,05, (##) p<0,01 ou (###) p<0,001 vs grupo Acetona.  
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Buscando compreender se o tratamento com OSM poderia interferir na 

inflamação de origem neurogênica na orelha, o mesmo foi testado no modelo de 

edema de orelha induzido por capsaicina. Entretanto, como podemos observar na 

Figura 19, o pré-tratamento tópico com OSM na dose testada (3 mg/orelha) não 

alterou o edema de orelha nesse modelo. Por sua vez, o tratamento tópico como o 

vermelho de rutênio (7,86 ng/sítio) reduziu o edema das orelhas (p<0,01) em 

comparação ao grupo veículo.  
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Figura 19. O óleo das sementes de mangaba (OSM), pré-administrado por via tópica, não altera 

o edema das orelhas de camundongos com inflamação induzida por capsaicina. Os animais 

foram pré-tratados com veículo (acetona), OSM (3 mg/orelha) ou vermelho de rutênio (VR, 

7,8 ng/orelha) seguido pela aplicação tópica de capsaicina (0,2 mg/orelha) na superfície da orelha 

direita 15 min após o tratamento. O mesmo volume do veículo foi aplicado na orelha contralateral. Os 

valores representam a média ± E.P.M. da variação (∆) do peso da orelha 30 minutos após a indução; 

n=6-8. ANOVA de uma via (F(4,14)=8,28, p=0,004) seguida do teste de Tukey; (**) p<0,01 vs grupo 

Capsaicina + Veículo. 
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5.5 Efeitos sistêmicos do OSM na pleurisia induzida por carragenina 

 

Com a finalidade de caracterizar a atividade anti-inflamatória do OSM em um 

outro modelo de inflamação, bem como investigar seu efeito quando administrado de 

forma sistêmica, ele foi avaliado no modelo de pleurisia induzida por carragenina, 

cujo principal desfecho mensurável é o influxo de leucócitos para a cavidade pleural.  

Inicialmente, o pré-tratamento com o OSM foi administrado por via oral. Como 

pode ser observado na Figura 20, a administração intrapleural de carragenina 

(1 mg/cavidade) aumentou a contagem de leucócitos totais na cavidade pleural 

(p<0,001). Entretanto, este parâmetro não foi alterado pelo tratamento com o OSM 

nas doses testadas (100, 200 ou 400 mg/kg).  
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Figura 20. Efeito do pré-tratamento com o óleo da semente de mangaba (OSM) por via oral 

(v.o.) sobre o número total de células no lavado da cavidade pleural de camundongos após a 

indução da pleurisia por carragenina. Os animais foram tratados com veículo (Tween 80, 0,5% em 

solução salina, 10 mL/kg), OSM (100, 200 ou 400 mg/kg.) ou dexametasona (Dexa; 5 mg/kg), por 

v.o., 1 hora antes da indução da pleurisia pela administração intrapleural de carragenina (1 

mg/cavidade). O grupo PBS foi tratado com veículo por v.o e recebeu injeção intrapleural de 100 µL 

de PBS estéril. Os valores representam a média ± E.P.M. do número de células (x106) no lavado da 

cavidade pleural mensurado 4 h após a indução da pleurisia por carragenina; n=6-7. ANOVA de uma 

via (F(5,33)=17,67, p<0,001) seguida do teste de Tukey; (##) p<0,01 ou (###) p<0,001 vs grupo PBS. 

(**) p<0,01 vs grupo Veículo + Carragenina.  
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As mesmas doses de OSM testadas por via oral, também foram 

administradas por via intraperitoneal, as quais por sua vez, levaram a uma 

diminuição significativa na contagem de leucócitos totais na cavidade pleural (Figura 

19A, p<0,001 para todas as doses). Adicionalmente, nos animais submetidos ao 

tratamento oral (Figura 20) ou subcutâneo (Figura 21A) com dexametasona foi 

observada menor contagem de leucócitos totais (p<0,01 e p<0,001 

respectivamente).  

Na Figura 21, referente ao pré-tratamento com o OSM por via intraperitoneal 

também estão representados os efeitos deste sobre a atividade de MPO (Painel B) e 

o extravasamento proteico (Painel C) no exsudato pleural, 4 h após a indução da 

pleurisia por carragenina. Evidencia-se o aumento da atividade da MPO e da 

concentração de proteínas no lavado pleural de animais submetidos a injeção de 

carragenina tratados apenas com veículo (p<0,001 e p<0,01, respectivamente).  

O pré-tratamento com OSM reduziu a atividade de MPO no lavado pleural 

para todas as doses testadas (p<0,001 para 100 ou 200 mg/kg, p<0,01 para 400 

mg/kg; Figura 21B) quando comparadas ao tratamento somente com o veículo. 

Também foi observada redução dessa enzima para o pré-tratamento com 

dexametasona (s.c.) (p<0,001).  

O extravasamento de proteínas no lavado pleural também foi menor por efeito 

do pré-tratamento com OSM, entretanto, apenas as doses de 100 ou 200 mg/kg 

causaram redução significativa (p<0,01 para ambos; Figura 21C) em comparação 

com o veículo, o que também ocorreu para os animais pré-tratados com 

dexametasona (p<0,001). 
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Figura 21. Efeito do pré-tratamento com o óleo das sementes de mangaba (OSM), por via intraperitoneal (i.p.), sobre o número total de células 
(Painel A), atividade da MPO (Painel B) e concentração de proteínas (Painel C) no lavado da cavidade pleural de camundongos após a indução da 
pleurisia por carragenina. Os animais foram tratados com veículo (Tween 80, 0,5% em solução salina, 10 mL/kg; i.p.), OSM (100, 200 ou 400 mg/kg; i.p.) 
ou dexametasona (Dexa; 5 mg/kg; s.c.) 30 minutos antes da indução da pleurisia pela administração intrapleural de carragenina (1 mg/cavidade). O grupo 
PBS foi tratado com veículo por via i.p. e recebeu injeção intrapleural de 100 µL de PBS estéril. Os valores representam a média ± E.P.M. do número de 
células x106 (Painel A), unidades de mieloperoxidase (UMPO) (Painel B) e da concentração de proteínas totais (Painel C) por cavidade pleural, mensurados 
4 h após a indução da pleurisia por carragenina; n=5-8. ANOVA de uma via (Painel A: F(5,29)=91,26, p<0,001; Painel B:  F(5,29)=27,6, p<0,001; Painel C:  
F(5,29)=36,7, p<0,001) seguida do teste de Tukey; (##) p<0,01 ou (###) p<0,001 vs grupo PBS; (**) p<0,01 ou (***) p<0,001 vs grupo Veículo + Carragenina.  
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De forma complementar, o aumento da atividade de MPO também foi 

evidenciado no tecido pulmonar dos animais submetidos a injeção de carragenina 

(p<0,001, Figura 22). Porém, o pré-tratamento com o OSM, bem como com a 

dexametasona, não causou alteração neste efeito (Figura 22).  
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Figura 22. O pré-tratamento com o óleo das sementes de mangaba (OSM), por via 

intraperitoneal (i.p.), não modula a atividade da MPO no tecido pulmonar de camundongos 

após a indução da pleurisia por carragenina. Os animais foram tratados com veículo (Tween 80, 

0,5% em solução salina, 10 mL/kg; i.p.), OSM (100, 200 ou 400 mg/kg; i.p.) ou dexametasona (Dexa; 

5 mg/kg; s.c.) 30 minutos antes da indução da pleurisia por carragenina (1 mg/cavidade). O grupo 

PBS foi tratado com veículo por via i.p. e recebeu injeção intrapleural de 100 µL de PBS estéril. Os 

valores representam a média ± E.P.M. de unidades de mieloperoxidase (UMPO)/mg de tecido 

mensurados 4 h após a indução da pleurisia por carragenina; n=5-8. ANOVA de uma via (F(5,29)=10,8, 

P<0,001) seguida do teste de Tukey; (###) p<0,001 vs grupo PBS.  

 

No modelo de pleurisia também foram dosadas as concentrações das 

citocinas IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10 no lavado pleural. Foi possível detectar 

concentrações maiores nos animais injetados com carragenina (p<0,001 para todas 

as citocinas) em comparação aos animais injetados com PBS (Figura 23). O pré-

tratamento com OSM reduziu significativamente as concentrações de IL-1β em todas 

as doses testadas (100, 200 ou 400 mg/kg; p<0,001 para todas), em comparação 

com o grupo carragenina + veículo (Figura 23A). A concentração de TNF-α também 
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foi menor no lavado pleural nos grupos pré-tratados com 100 ou 200 mg/kg do OSM 

(p<0,05 e p<0,01 respectivamente), mas não com 400 mg/kg (Figura 23B). 

Entretanto, não foi observada diferenças nas concentrações de IL-6 e de IL-10 nos 

grupos tratados com o OSM em relação ao grupo carragenina + veículo. Ademais, 

para todas as citocinas quantificadas, houve redução causada pelo pré-tratamento 

com a dexametasona (p<0,001 para todas, Figura 23A, 23B, 23C e 23D).  
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Figura 23. Efeito do pré-tratamento com o óleo das sementes de mangaba (OSM), por via 
intraperitoneal (i.p.), sobre a concentração de interleucina-1β (IL-1β) (Painel A), fator de 
necrose tumoral-α (TNF-α) (Painel B), interleucina-6 (IL-6) (Painel C) e interleucina-10 (IL-10) 
(Painel D) no lavado da cavidade pleural de camundongos após a indução da pleurisia por 
carragenina. Os animais foram tratados com veículo (Tween 80, 0,5% em solução salina, 10 mL/kg; 
i.p.), OSM (100, 200 ou 400 mg/kg; i.p.) ou dexametasona (Dexa; 5 mg/kg; s.c.) 30 minutos antes da 
indução da pleurisia pela administração intrapleural de carragenina (1 mg/cavidade). O grupo PBS foi 
tratado com veículo por via i.p. e recebeu injeção intrapleural de 100 µL de PBS estéril. Os valores 
representam a média ± E.P.M. da concentração de citocinas em pg/mL mensurados 4 h após a 
indução da pleurisia por carragenina; n=5-8. ANOVA de uma via (Painel A: F(5,29)=29,3, p<0,001; 
Painel B:  F(5,29)=16,6, p<0,001; Painel C:  F(5,29)=77,7, p<0,001; Painel D:  F(5,29)=8,6, p<0,001) 
seguida do teste de Tukey; (#) p<0,05, (##) p<0,01 ou (###) p<0,001 vs grupo PBS. (*) p<0,05, (**) 
p<0,01 (***) p<0,001 vs grupo Veículo + Carragenina. 



 

59 

 

6 DISCUSSÃO 

O presente trabalho constitui a primeira investigação experimental in vivo 

sobre efeitos biológicos do óleo fixo extraído das sementes de mangaba (OSM), com 

ênfase na sua atividade anti-inflamatória após aplicação tópica ou sistêmica (oral e 

intraperitoneal).  

Antes de investigar o efeito do OSM em modelos de inflamação, houve a 

preocupação de obter informações sobre a possível toxicidade celular desse novo 

produto natural, visto que não há relatos de efeitos deste na literatura até a corrente 

data. Assim, o OSM foi testado em diferentes concentrações sobre a viabilidade 

celular de fibroblastos de pele de camundongos (L929) de linhagem normal (não 

maligna), utilizando o ensaio de MTT (VAJRABHAYA; KORSUWANNAWONG, 

2018). Os resultados obtidos demonstraram que o OSM não alterou a viabilidade 

celular das células expostas as diferentes concentrações utilizadas, indicando assim 

a ausência de efeitos citotóxicos para este óleo na linhagem utilizada. 

 Em concordância, ausência de efeitos citotóxicos em células normais 

também foi verificada para o azeite de oliva (SUMER et al., 2013). É importante 

ressaltar a necessidade de ensaios in vitro para averiguar preliminarmente possíveis 

efeitos tóxicos em linhagens de células de interesse. Como a intenção foi viabilizar 

estudos envolvendo a aplicação do OSM sobre a orelha de camundongos, foi 

escolhida uma linhagem de fibroblastos, que são células abundantes na camada 

dérmica da pele de mamíferos (TRACY; MINASIAN; CATERSON, 2016). Entretanto, 

estudos adicionais precisam ser realizados para avaliar a possibilidade de efeitos 

tóxicos do OSM em animais de experimentação e auxiliar no entendimento de perfil 

de segurança deste óleo. 

Adicionalmente, foi avaliada a presença de componentes lipídicos e 

compostos fenólicos no OSM, uma avaliação relevante para entender se as 

possíveis atividades biológicas poderiam se correlacionar com o perfil de 

componentes presentes no mesmo. Assim, foi demonstrado que o OSM é 

constituído, em maior proporção, de uma complexa mistura de importantes ácidos 

graxos associados a compostos fitoquímicos minoritários.  

A caracterização obtida no presente trabalho para o OSM evidenciou um perfil 

de ácidos graxos constituído de majoritariamente por ácido oleico, seguido pelo 
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ácido palmítico, ácido esteárico e ácido linolenico, o qual foi semelhante ao 

encontrado por Silva (2015), com pequenas diferenças nos percentuais, as quais se 

justificam pelo diferente método de extração utilizado. O óleo fixo extraído das 

sementes de outras espécies da família Apocinaceae também foram descritos pela 

presença de ácido oleico e o ácido palmítico como principais constituintes 

(SPITZER, 1999; BARBOSA et al., 2014; SMITH; ZHANG, 2016) 

A quantificação de compostos fenólicos, evidenciou a presença de ácido 

clorogênico, ácido p-cumárico, rutina, quercetina e ácido gálico, resultado que em 

parte corrobora o que foi encontrado por Santos (2017) que também demonstrou a 

presença de rutina e quercetina para o óleo fixo das sementes da mangaba (OSM), 

porém extraído por metodologias diferentes da utilizada na obtenção do óleo 

utilizado no presente trabalho.  

Em relação ao perfil de ácidos graxos, resultados obtidos em estudos 

comparativos de diferentes métodos de extração na composição de óleos de 

sementes, mostram que o este não varia significativamente entre os diferentes 

métodos de extração, porém diferenças significativas são encontradas para o teor de 

lipídios totais, percentual de tocoferóis totais e concentrações de outros compostos 

bioativos (BRUNI et al., 2002; SZENTMIHÁLYI et al., 2002; DANESHVAND; ARA; 

RAOFIE, 2012; COELHO, 2015). 

Tanto os ácidos graxos quanto os compostos fenólicos encontrados no OSM 

tem sido alvos de interesse para a indústria farmacêutica e alimentícia devido a suas 

características químicas e seus efeitos terapêuticos extensivamente estudados 

(HASHIM et al., 2005; KREMMYDA et al., 2011; WU et al., 2018; VAUGHN et al., 

2018). Esses constituintes isolados ou quando encontrados em conjunto em 

diferentes proporções, como nos óleos vegetais, são descritos por atuarem de forma 

sinérgica na determinação de seus efeitos biológicos benéficos (MONIKA; ANNA, 

2019). Nesse contexto, o perfil de ácidos graxos do OSM se assemelha à 

composição do azeite de oliva, contendo o ácido oleico como ácido graxo majoritário 

(TVRZICKA et al., 2011). O azeite de oliva é um dos óleos vegetais mais bem 

conhecido por seus efeitos benéficos, tendo sido reportado por possuir atividades 

anti-hiperlipidemica, antioxidante, anti-tumoral, anti-inflamatória, neuroprotetora 

dentre outras (OWEN et al., 2004;  WATERMAN; LOCKWOOD, 2007; ANGELONI et 

al., 2017; WONGWARAWIPAT et al., 2018; YUBERO-SERRANO et al., 2018). 
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Considerando esses resultados preliminares, indicativos da viabilidade de 

realização de testes farmacológicos in vivo tanto pela falta de efeito citotóxico na 

linhagem teste, quanto pelo perfil de constituintes com atividade biológica descrita, 

prosseguiu-se com os testes em animais para avaliação dos efeitos farmacológicos 

do OSM por diferentes vias de administração, com o intuito de investigar e 

caracterizar seus efeitos em diferentes condições inflamatórias. 

Inicialmente, foi demonstrado que o OSM administrado de forma tópica 

apresentou efeito anti-inflamatório, inibindo tanto o componente vascular (edema) 

quanto celular (influxo de neutrófilos evidenciado pela atividade da mieloperoxidase), 

no edema de orelha promovido pelo agente flogístico 12-O-tetradecanoilforbol 

acetato (TPA). Complementarmente, o efeito do OSM, sobre a reação vascular no 

modelo supracitado, foi comprovado pela redução do extravasamento plasmático de 

proteínas, na dose de 3 mg/orelha, mensurado pelo teste do Azul de Evans. 

Essas manifestações compõem uma resposta edematogênica que atinge seu 

pico máximo por volta das 6 h após a exposição ao TPA (STANLEY et al., 1991) e 

ocorrem por ação de uma série de mediadores inflamatórios, como as 

prostaglandinas (FURSTENBERGER; MARKS, 1985; PUIGNERÓ; QUERALT, 

1997), produtos da via das lipoxigenases (NAKADATE, 1989; RAO et al., 1994), 

citocinas pró-inflamatórias (WILMER et al., 1994; MURAKAWA et al., 2006; 

RUNDHAUG; FISCHER, 2010; XIAN et al., 2018), hidroperóxidos (PERCHELLET; 

PERCHELLET, 1989) e espécies reativas de oxigênio (ROBERTSON et al., 1990).  

Este modelo de inflamação aguda é amplamente utilizado como ferramenta de 

triagem farmacológica para investigação de novos compostos com atividade anti-

inflamatória (GÁBOR, 2002; MURAKAWA et al., 2006; XIAN et al., 2018).  

Foi observado que o OSM foi mais efetivo na diminuição do número de 

neutrófilos do que na redução do edema, visto que nesse último parâmetro apenas a 

dose de 3 mg/orelha apresentou efeito significativo, enquanto que, as 3 doses 

utilizadas diminuíram a atividade de MPO. Esse resultado concorda com os achados 

de Young et al. (1989), que baseado na diferença temporal existente entre o edema 

e a atividade de MPO na inflamação desencadeada pelo TPA, considerou a hipótese 

de agentes farmacológicos modularem de forma diferenciada essas duas respostas, 

a qual foi comprovada em seu estudo no qual foram testadas drogas anti-

inflamatórias de diferentes classes. Seus resultados evidenciaram que compostos 
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como os inibidores das ciclo-oxigenases, lipoxigenase e anti-histamínicos exerceram 

maior efeito sobre a atividade de MPO, porém tiveram efeito moderado ou ausente 

sobre o edema, enquanto que, das classes testadas apenas os corticosteroides 

inibiram ambos os parâmetros de forma equiparada. Em consonância, a análise 

histológica realizada nesse estudo, evidenciou que nas orelhas tratadas com o OSM 

na dose de 3 mg/orelha houve um menor infiltrado de neutrófilos em comparação 

com o veículo, entretanto a diminuição do edema não foi tão expressiva.  

A atividade anti-inflamatória tópica, em modelo de edema de orelha induzido 

por TPA, também foi reportado para o óleo das sementes de abóbora (Cucurbita 

pepo) rico em ácido linoleico e oleico (OLIVEIRA et al., 2013). Resultado semelhante 

foi encontrado também para o óleo fixo extraído da castanha de caju, o qual possui 

composição lipídica semelhante ao OSM, tendo esse efeito sido atribuído ao alto 

conteúdo de ácido oleico (MORAIS et al., 2017).  

O ácido oleico participa da constituição dos fosfolipídeos das membranas 

biológicas (RIBEIRO BARROS CARDOSO et al., 2004) e é importante na 

manutenção da integridade da epiderme e da barreira de água na pele (PEREIRA et 

al., 2008). Por via tópica, sua atuação na inflamação foi investigada em modelos 

animais de cicatrização de feridas e foi observado que quando administrado por 

vários dias reduziu a intensidade da resposta inflamatória local e inibiu a produção 

de óxido nítrico contribuindo para uma re-epitelialização mais rápida das feridas 

(RIBEIRO BARROS CARDOSO et al., 2004). Em contrapartida, trabalho realizado 

por Pereira et al. (2008) demonstrou que o ácido oleico aumentou o número de 

neutrófilos que migraram para o local da ferida na sua fase inflamatória (24 h) 

quando administrado de forma aguda, apresentando assim efeito pró-inflamatório.  

Adicionalmente, efeito modulador de citocinas por via tópica na pele também 

foi investigado para os ácidos oleico (n-9) e linolênico (n-3), em estudo que objetivou 

estudar o papel desses ácidos graxos na modulação das respostas inflamatória e 

imune em modelo de cicatrização de feridas (CARDOSO et al., 2011). Os resultados 

encontrados demonstraram que n-9, mas não n-3, atuou no aumento da expressão 

de TNF-α, IL-10 e IL-17, sugerindo que a cinética da expressão de citocinas ou a 

associação entre moléculas pró e anti-inflamatórias são mais importantes do que o 

efeito individual de cada citocina e que o ácido oleico nesse quadro estaria atuando 

por um efeito imunomodulador. Em adição, os demais achados desse estudo, 
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revelaram um efeito anti-inflamatório mais proeminente para n-9 em detrimento de n-

3 na cicatrização de feridas. Esses achados foram recentemente reforçados no 

trabalho de Ishak et al. (2018), que também demonstrou ação anti-inflamatória tópica 

para o ácido oleico, bem como diferenças no mecanismo de ação em relação a 

ácidos graxos poli-insaturados n-3 e n-6.  

Os autores dos trabalhos mencionados acima justificaram essas diferenças 

destacando tanto o fato de que nos mamíferos os ácidos graxos n-9, diferentemente 

dos n-3 e n-6, não serem convertidos a ácido araquidônico, porém podem ser 

incorporados aos fosfolipídeos de membrana, podendo haver então uma competição 

entre eles com favorecimento aos n-9, levado assim a uma menor produção de 

mediadores lipídicos pró-inflamatórios como os eicosanoides ,que dentre outras 

funções, regulam a produção de citocinas. 

Nesse contexto, cabe destacar que um dos principais mecanismos de ação 

do TPA é sua atuação sobre a PKC, sendo sugerido que é pela ativação das 

diferentes isoformas desta enzima que grande parte das suas respostas 

inflamatórias é alcançada (BLUMBERG, 1988), como a ativação de fosfolipase A2 e 

consequente liberação de ácido araquidônico e a estimulação da produção de TNF-α 

e IL-1α pelos queratinócitos, os quais constituem o principal tipo de célula produtor 

de citocinas na pele (ANSEL et al., 1990; WANG; SMART, 1999; OLIVEIRA et al., 

2013). O TNF-α está envolvido no aumento da permeabilidade vascular 

(MURAKAWA et al., 2006), na indução da expressão de moléculas de adesão pelas 

células endoteliais (GROVES et al., 1995) e na indução da expressão de outras 

citocinas, como IL-1β e IL-6 (POBER; COTRAN, 1990; MAUVIEL et al., 1991). Já a 

IL-1β está envolvida na ativação de neutrófilos e outras células do sistema imune 

(MCKENZIE; SAUDER, 1990) e a IL-6 no crescimento e diferenciação de células 

dermais e epidermais (HÄNEL et al., 2013). Estudos recentes também tem 

demonstrado que a estimulação de citocinas em diversos tipos celulares por TPA 

envolve a ativação do NF- B (KULKARNI et al., 2015; JURÁŇOVÁ; FRANKOVÁ; 

ULRICHOVÁ, 2017).  

Em conformidade, o aumento das concentrações teciduais de IL-1β, TNF-α e 

IL-6 causadas pela administração tópica de TPA é bem conhecido na literatura e 

constitui um importante marcador na investigação dos mecanismos de ação anti-

inflamatória de diversos compostos (LIU et al., 2015; HERATH et al., 2016; ZENG et 
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al., 2018). Os resultados obtidos no presente trabalho confirmaram esse efeito e 

mostraram que o OSM administrado por via tópica diminuiu a concentração destas 

três citocinas, corroborando seus efeitos anti-inflamatórios discutidos anteriormente, 

visto que, conforme exemplificado acima, elas desempenham uma gama de papéis, 

mediando tanto a resposta vascular quanto a resposta celular na inflamação. 

A atividade anti-inflamatória tópica no modelo de edema de orelha por TPA 

também foi relatada para compostos minoritários extraídos do azeite de oliva (DE LA 

PUERTA; MARTÍNEZ-DOMÍNGUEZ; RUÍZ-GUTIÉRREZ, 2000), dos quais pelo 

menos o β-sitosterol e α-tocoferol também são encontrados no OSM (SILVA, 2015). 

O efeito anti-edematogênico do β-sitosterol nesse modelo já havia sido demonstrado 

por Yasukawa et al. (1991), que adicionalmente observou efeito inibitório deste 

sobre a atividade da enzima ornitina descarboxilase (ODC) epidermal, que está 

relacionada com alterações na diferenciação e proliferação celular, e a consequente 

hiperplasia característica desse modelo (BOMSER; SINGLETARY; MELINE, 2000). 

O α-tocoferol, também foi descrito por reduzir o edema (ZHANG et al., 2014; 

HIDEAKI et al., 1992), a atividade de MPO e as alterações histológicas induzidas por 

TPA na orelha (RAHMAN et al., 2008). Quercetina, ácido clorogênico e ácido p-

cumárico, compostos fenólicos identificados no OSM, também foram descritos por 

apresentar efeito anti-inflamatório tópico nesse modelo (HUANG et al., 1988; 

YASUKAWA et al., 1989; LEE et al., 1993; FERNÁNDEZ; SÁENZ; GARCÍA, 1998)  

Nessa perspectiva, considerando que os diferentes ácidos graxos contidos 

nos óleos vegetais, a exemplo do ácido oleico, são conhecidos por sua importante 

participação na resposta inflamatória, podendo atuar de forma anti ou pró-

inflamatória, e que essa participação pode ser influenciada por diversos fatores 

(concentrações, associação com outros ácidos graxos e compostos bioativos, 

proporção de cada composto, gravidade da resposta, mediadores envolvidos dentre 

outros), o efeito tópico anti-inflamatório do OSM parece ser favorecido pela sua 

composição química. Ademais, não só os ácidos graxos constituintes do OSM 

podem estar relacionados com a atividade anti-inflamatória tópica exibida, podendo 

vários outros componentes estar atuando na resposta, inclusive com a possibilidade 

de sinergismo entre eles. 

Nesse contexto, ressalta-se que muitos dos compostos minoritários presentes 

no OSM são descritos como antioxidantes, o que direcionou a investigação do efeito 
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do OSM sobre parâmetros que inferissem sobre a presença de lesões oxidativas 

ocasionadas pela administração de TPA. Não obstante, o tratamento com o OSM 

não modulou significativamente as alterações das concentrações de grupos sulfidril 

e hidroperóxidos causadas pelo TPA na orelha dos animais. Estes resultados, em 

conjunto, sugerem a falta de efeito antioxidante do OSM administrado por via tópica 

e diferem do que foi encontrado para o óleo fixo extraído da semente de graviola 

(BOMFIM, 2018). Essas dissimilaridades podem refletir as diferenças referentes à 

composição dessas preparações, ou até mesmo que, a quantidade desses 

compostos no OSM não seja suficiente para proteger de alterações nos marcadores 

de oxidativos observados.  

Adicionalmente ao modelo de edema de orelha induzido por TPA, a avaliação 

do efeito tópico do OSM foi realizada no modelo de edema de orelha induzido por 

capsaicina. Esta substância vaniloide induz resposta inflamatória principalmente 

mediada pela liberação de neuropeptídeos como a substância P e CGRP, como 

resultado da ativação de canais TRPV1, sendo considerado um modelo de 

inflamação de origem neurogênica (GOUIN et al., 2017) . Como o pré-tratamento 

tópico com OSM não alterou o edema induzido pela capsaicina, sugere-se que ele 

não interfere nas substâncias ou na ativação de receptores envolvidos nessa 

resposta. 

A ausência de efeito tópico nesse modelo de inflamação, em detrimento do 

efeito observado no modelo de TPA, também foi relatada para os óleo de babaçu 

(REIS et al., 2017) e pequi (SARAIVA et al., 2011). Essa discrepância de efeito em 

modelos de inflamação tópica que envolvem diferentes tipos de mediadores tem sido 

demonstrada para fármacos de diferentes classes, sendo que inibidores do 

metabolismo do ácido araquidônico e da ciclo-oxigenase foram descritos por reduzir 

o edema nos modelos induzido por TPA e por ácido araquidônico (AA), porém 

tiveram pouco ou nenhum efeito no modelo da capsaicina (INOUE et al.,  1993;  

SANTOS et al., 2015a). Esses achados, em correlação com os resultados 

observados no presente trabalho, nos permitem sugerir uma possível atuação do 

OSM sobre mediadores relacionados ao AA. 

No intuito de investigar se o OSM apresentaria atividade anti-inflamatória 

quando administrado de forma sistêmica, foi escolhida a pleurisia induzida por 

carragenina, modelo de inflamação aguda que envolve os principais componentes e 
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mediadores da resposta inflamatória clássica (FUSCO et al., 2017). Assim, quando 

avaliado o efeito sistêmico do OSM na pleurisia, foi observado que o pré-tratamento 

com esse óleo por via oral não atuou sobre o aumento do infiltrado de leucócitos no 

exsudato da cavidade pleural promovido pela carragenina.  

Em estudo realizado por Kaithwas et al (2011) com o óleo fixo extraído das 

sementes de linhaça  (Linum usitatissimum L.), também conhecido como flaxseed ou 

linseed, com o intuito de investigar o efeito de diferentes vias de administração na 

atividade anti-inflamatória já descrita anteriormente para o óleo em questão, foram 

observados magnitudes diferentes na redução do edema para as vias oral (v.o.), 

intramuscular (i.m.) e intraperitoneal (i.p.) em dois modelos de edema de pata em 

ratos. No modelo de edema de pata induzido por carragenina a redução da extensão 

do edema observada para os tratamentos por via intramuscular e intraperitoneal foi 

praticamente o dobro da observada no tratamento por via oral e similarmente no 

modelo induzido por prostaglandina (PGE2), o tratamento por via i.m. e i.p. 

apresentarem efeitos superiores em comparação ao observado para o tratamento 

v.o. Resultados semelhantes também foram relatados para o óleo de sementes de 

Ocimum sanctum sobre a redução do edema de pata (SINGH; MAJUMDAR, 1997). 

Os autores atribuíram esse menor efeito encontrado para a administração por via 

oral devido a uma possível interferência do jejum e/ou da dieta no atraso do 

esvaziamento gástrico e consequente redução na absorção, bem como atribuíram 

um maior efeito a via i.p. devido à uma absorção mais rápida.  

Considerando essa variabilidade de efeito por interferência da via de 

administração, o OSM também foi testado por via intraperitoneal no modelo de 

pleurisia e foi verificado que as mesmas doses utilizadas por via oral causaram 

redução na contagem de leucócitos totais no exsudato pleural. Adicionalmente, o 

pré-tratamento com o OSM reduziu a atividade de MPO neste local, enzima 

indicativa da quantidade de neutrófilos no sítio da inflamação (BRADLEY et al., 

1982b) . 

O exsudato inflamatório é constituído por dois componentes principais, o 

celular composto pelo infiltrado de leucócitos e o fluido composto por líquidos e 

proteínas plasmáticas, ambos refletindo o aumento na vasodilatação local e na 

permeabilidade vascular bem como, a migração de células para o sítio da 

inflamação características deste tipo de resposta aguda (SINGH; MAJUMDAR, 1999 
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; KAITHWAS; MAJUMDAR, 2013). Essa resposta na cavidade pleural, quando 

mediada pela ação da carregenina, apresenta um perfil bifásico caracterizado por 

uma fase de migração celular precoce (4 h após a indução) com predominância de 

neutrófilos e uma fase tardia (24 h) como predominância de células mononucleares 

(SALEH; CALIXTO; MEDEIROS, 1996). Nessa perspectiva, Fröde e Medeiros, 

(2001) demonstraram um pico da atividade de MPO na fase precoce, reforçando o 

infiltrado predominante de neutrófilos nessa fase, sugerindo assim a mensuração da 

atividade dessa enzima como marcador indireto da ativação de neutrófilos no 

modelo de pleurisia induzido por carragenina.  

Complementarmente, a concentração de proteínas no exsudato pleural foi 

diminuída pelo OSM, sugerindo uma atuação por via sistêmica desse óleo também 

na resposta vascular, visto que as alterações na permeabilidade dos pequenos 

vasos sanguíneos permitem também a passagem de proteínas plasmáticas 

(KAITHWAS; MAJUMDAR, 2013).  

Esses resultados em conjunto apontam para um efeito anti-inflamatório 

sistêmico do OSM atuando sobre componentes celulares (infiltrado de leucócitos) e 

vasculares (extravasamento de proteínas) da inflamação aguda característica da 

pleurisia. A modulação dos parâmetros discutidos acima em modelos de pleurisia foi 

semelhantemente observado para os óleos fixos de sementes de Ocimum sanctum 

L. (SINGH; MAJUMDAR, 1999) e de Linum usitatissimum L (KAITHWAS; 

MAJUMDAR, 2013), entretanto, os autores desses trabalhos não adentraram sobre 

os possíveis mecanismos de ação anti-inflamatória ou o envolvimento de possíveis 

componentes bioativos nas respostas observadas. Como essas respostas são 

moduladas pela liberação de uma série de fatores quimiotáticos e vasoativos 

(AHMAD et al., 2014), existem muitos potenciais alvos para esses efeitos 

terapêuticos a ser explorados. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho investigou o efeito do pré-tratamento 

com OSM sobre a concentração das citocinas IL-1β, TNF-α, IL-6 e IL-10, visto que, 

conforme já discutido anteriormente, estas citocinas estão envolvidas nos diversos 

componentes da resposta inflamatória. No caso da pleurisia induzida por 

carragenina, essas citocinas são liberadas pelas células residentes, principalmente 

macrófagos e células mesoteliais (CAILHIER et al., 2006; LUCHESE et al., 2012) e 

atuam por meio de uma complexa rede de interações mediando a quimiotaxia, 
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estimulando a expressão de moléculas de adesão, a liberação de outras citocinas e 

outros mediadores, dentre outras ações que em conjunto contribuem para a 

manutenção e amplificação da resposta inflamatória (LUCHESE et al., 2012;  

AHMAD et al., 2014; DA ROSA et al., 2017) 

Os resultados obtidos, demonstraram que o pré-tratamento com OSM reduziu 

as concentrações de IL-1β e TNF-α no lavado pleural, porém não alterou as 

concentrações de IL-6 e IL-10. A redução das concentrações de IL-1β e TNF-α 

corrobora o efeito inibidor do OSM sobre a migração celular na pleurisia, sugerindo 

que a modulação dessas citocinas está envolvida na ação anti-inflamatória desse 

óleo. Os dados encontrados também apoiam a evidência demonstrada no trabalho 

de Fröde et al. (2002) que, nesse modelo de pleurisia, demonstrou que a IL-6 

juntamente com a IL-10 causam um pronunciado efeito anti-inflamatório 

caracterizado pela inibição da migração celular e exsudação durante a fase precoce 

da resposta inflamatória 

A ausência de efeito sobre IL-6, em contraste com a redução de IL-1β e TNF-

α, também foi reportada por Araújo et al. (2013) em trabalho realizado com extrato 

aquoso das sementes de Moringa oleífera, no modelo de pleurisia por carragenina. 

De forma controversa, nesse modelo de pleurisia, a IL-6 é descrito por estimular a 

liberação de IL-1β e TNF-α, as quais vão atuar intensificando o recrutamento de 

neutrófilos (CUZZOCREA, et al., 1999) por meio da estimulação da secreção das 

citocinas quimiotáticas IL-8 e MCP-1/CCL2 pelas células mesoteliais (GOODMAN et 

al., 1993; ANTONY et al., 1995; PARK et al., 2003), bem como pela estimulação da 

expressão de moléculas de adesão (BORISH; STEINKE, 2003; ARAÚJO et al., 

2013).  

O efeito modulador de citocinas por ácidos graxos insaturados derivados de 

óleos vegetais, como o ácido linolênico e linoleico, viabilizados de forma sistêmica é 

explorado de longa data (TAPPIA; GRIMBLE, 1994; CALDER, 1997; RODRIGUES 

et al., 2010; RODRIGUES et al., 2016). A atuação do ácido oleico, por sua vez, tem 

recebido maior atenção nos últimos anos, sendo investigada em modelos 

experimentais de inflamação (RODRIGUES et al., 2012; REDDY; NAIDU, 2016;  

LEE et al., 2019). Estudo recente que investigou os efeitos do ácido oleico na 

resposta inflamatória em modelo de sepse experimental, demonstrou que este ácido 

graxo reduziu as concentrações de IL-1β e TNF-α e aumentou a concentração de IL-
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10 no lavado peritoneal dos camundongos sépticos, sendo que esta última também 

foi aumentada nos animais sépticos não tratados em comparação ao grupo controle 

(MEDEIROS-DE-MORAES et al., 2018). Eles também observaram uma redução do 

influxo de neutrófilos para a cavidade peritoneal mediada pelo tratamento com o 

ácido oleico.  

Diante do exposto, faz-se necessário uma investigação mais detalhada da 

cinética e expressão de citocinas no modelo de pleurisia, bem como da atuação do 

OSM e seus constituintes na modulação destas, mediante a complexa rede de 

mediadores pró e anti-inflamatórios envolvidos na presença de ácidos graxos, 

evidenciadas nos trabalhos de Cardoso et al. (2011), discutido anteriormente acerca 

do efeito anti-inflamatório tópico do OSM, e no de Medeiros-de-Moraes et al. (2018) 

mencionado acima. 

Estudo realizado por Luz et al. (2016) evidenciou o efeito dos flavonoides 

rutina e ácido clorogênico na modulação de TNF-α, IL-6 e IL-10 no modelo de 

pleurisia induzida por carragenina mediada pela inibição de NF-kB. Eles também 

foram demonstrados por atuar sobre TNF-α, IL-1β e IL-6 em modelo de peritonite 

induzida por carragenina (TORRES-RÊGO et al., 2016). A presença desses dois 

compostos polifenolicos, identificada na composição do OSM, nos permite sugerir 

uma possível participação deles nos efeitos anti-inflamatórios observados no 

presente estudo. 

Ademais, a modulação de citocinas inflamatórias por óleos fixos extraídos de 

sementes, administrados por vias sistêmicas, tem sido descrita na literatura em 

outros modelos de inflamação (GENC et al., 2011; COURSODON-BOYIDDLE et al., 

2012; HARZALLAH et al., 2016; MILLAN-LINARES et al., 2018), reforçando assim o 

potencial terapêutico desses óleos e a necessidade de realização de mais estudos 

explorando suas propriedades e efeitos biológicos. 

Desse modo, de forma conjunta os resultados encontrados nos experimentos 

de pleurisia sugerem que o OSM não é ativo por via oral, possivelmente por 

questões que envolvem a sua absorção ou biodisponibilidade de seus componentes 

ativos, mas indicam que há atividade anti-inflamatória do OSM após administração 

sistêmica por via intraperitoneal.  

Muitos dos componentes do OSM, tanto os ácidos graxos quanto os 

compostos minoritários bioativos, podem ter parte na mediação dos efeitos anti-
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inflamatórios observados no presente trabalho. Contudo, mais estudos devem ser 

conduzidos para elucidar os mecanismos envolvidos. 
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7 RESUMO GRÁFICO  

 

Figura 24. Resumo gráfico.
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8 CONCLUSÕES 

Neste estudo foi demonstrado de forma pioneira que o óleo extraído das 

sementes de mangaba (OSM) causa efeito anti-inflamatório tópico e sistêmico em 

modelos animais de inflamação aguda induzida por TPA ou carragenina, 

caracterizado pela redução de citocinas inflamatórias, porém não atuou sobre 

estresse oxidativo na forma de tratamento testado. Adicionalmente, este óleo não 

induziu efeitos citotóxicos em linhagem de fibroblastos ou modulou a inflamação 

neurogênica.  

Com esses resultados, evidencia-se o primeiro efeito biológico atribuído ao 

OSM, que pode viabilizar novas perspectivas de estudo e exploração das 

propriedades terapêuticas do mesmo, bem como a investigação de outros 

mecanismos de ação envolvidos na sua atividade anti-inflamatória. 
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9 PERSPECTIVAS 

Diante da atividade anti-inflamatória demonstrada para o OSM, investigações 

acerca do seu mecanismo de ação são necessárias, bem como mais estudos para 

investigação de outros possíveis efeitos biológicos podem ser conduzidos. Assim 

propomos como perspectivas para o presente trabalho: 

➢ Investigar os mecanismos anti-inflamatórios do OSM encontrados nesse 

estudo; 

➢ Avaliar com mais acurácia a atuação sobre parâmetros oxidantes e 

antioxidantes; 

➢ Incorporar o OSM em alguma formulação farmacêutica e testá-lo em modelos 

de cicatrização. 
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ANEXO 1 – Aprovação do comitê de ética em pesquisa com animais 
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