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RESUMO 

ARAÚJO NETO, Vitor. Estudo das atividades antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. p. 61 

(Dissertação – Mestrado em Biotecnologia). 

 

A planta escolhida pertence à família Sapotaceae. Este estudo teve como objetivo 

contribuir para o conhecimento científico das ações antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da entrecasca da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularmente conhecida como “quixabeira” e usada no tratamento da dor e inflamação. 

Para tanto, o extrato etanólico bruto (EE, 459,60 g) da entrecasca da planta seca e 

triturada foi submetido à extração líquido-líquido (400 g) com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila, obtendo assim as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica (6,08 g), 

acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g). Este extrato e suas frações foram 

submetidos à prospecção fitoquímica detectando assim grupos de metabólitos 

secundários relevantes, como fenóis, flavonóides, xantonas, esteróides, triterpenóides, 

saponinas, taninos e catequinas. Em seguida, foram avaliados os efeitos desse extrato 

na nocicepção (nos modelos de contorções abdominais induzida por ácido acético, placa 

quente e formalina em camundongos), inflamação (nos modelos de edema de pata e de 

peritonite induzidos por carragenina em ratos) e oxidação (método do seqüestro do 

DPPH). No modelo de contorções abdominais induzida por ácido acético, o EE quando 

administrado por via oral na concentração de 400 mg/kg apresentou inibição similar ao 

AAS. Já no modelo da placa quente o EE não influenciou no aumento do tempo de 

latência pelo estímulo térmico de 55 ± 0,5°C, sugerindo não tem ação antinociceptiva 

central. Observando o modelo da formalina o efeito do EE apresentou inibição apenas na 

segunda fase mostrando antinocicepção do tipo inflamatória, sugerindo ação através da 

inibição da ciclo-oxigenase (COX). Na avaliação da ação anti-inflamatória pelo modelo de 

edema de pata induzido por carragenina em ratos, demonstrou que a administração oral 

do EE foi efetivo em reduzir a resposta edematogênica entre a segunda e quarta hora 

após a injeção de carragenina. No modelo de peritonite demonstrou que o EE por via oral 

foi efetivo em reduzir a migração leucocitária após 4 h a injeção i.p. de carragenina de 

forma similar à dexametasona. O método do seqüestro do DPPH permitiu estabelecer a 

ação antioxidante in vitro do EE e das frações acetato de etila e hidrometanólica, que 

pode estar relacionada aos compostos polifenólicos presentes. Assim, identificamos que 

o extrato da S. obtusifolium possui compostos fitoquímicos que influenciaram nas 

atividades anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, 

. 



 xiv

Palavras-chaves: Atividade antinociceptiva; Atividade anti-inflamatória; Atividade 

antioxidante; Sideroxylon obtusifolium; Sapotaceae. 
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ABSTRACT 

ARAÚJO NETO, Vitor. Study of the antinociceptive, anti-inflammatory and 

antioxidant activities of Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. 

p. 61 (Dissertation – Master in Biotechnology). 

 

Sideroxylon obtusifolium belongs to the family Sapotaceae. This study aimed to contribute 

to the scientific knowledge of the antinociceptive, anti-inflammatory and antioxidant 

properties of the steam bark of Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularly known as “quixabeira” and used to treat pain and inflammation. The ethanol 

crude extract of the dried and triturated stem bark (EE, 459,60 g) was submitted to liquid-

liquid extraction (400 g) with hexane, chloroform and ethyl acetate to give fractions 

hexane (11,90 g), chloroform (6,08 g), ethyl acetate (43,72 g) and hydromethanol (181,35 

g). The EE and its fractions were submitted to phytochemical analysis, which detected 

groups of secondary metabolites such as phenols, flavanoids, xanthones, steroids, 

triterpens, saponins, tannins and cathechins. The effects of the extract and its fractions in 

nociception (using the models of abdominal writhing induced by acetic acid, hot plate and 

formalin in mice), inflammation (using the models of paw edema and peritonitis induced 

by carrageenan in mice) and antioxidant (using the scavenging of DPPH method) were 

evaluated. In the model of abdominal writhing induced by acetic acid, the oral treatment 

with of EE at 400 mg/kg had similar inhibition to that of AAS. The model of hot plate 

showed that the EE did not cause an increase in the latency time by the thermal stimulus 

at 55 ± 0.5°C, suggesting does not have central antinociceptive action. The EE only 

inhibited the second phase in the formalin test, which suggested that had inflammatory 

antinociception, which showed possibly acts by inhibiting the enzyme ciclo-oxygenase 

(COX). When evaluating the anti-inflammatory action by the carrageenan-induced paw 

edema model, the oral feeding of the EE was effective in reducing the edema-forming 

response between second and fourth hour after injecting carrageenan. Peritonitis model 

showed that the oral administration of EE was effective in reducing the leukocyte 

migration after 4 h of the i.p. injection of carrageenan, which was similar to 

dexamethasone. The DPPH assay showed the EE and its fractions ethyl acetate and 

hydromethanol present a antioxidant activity in vitro, which can be related to the presence 

of polyphenols. Therefore, the extract of S. obtusifolium has relevant phytochemical, 

which can be influencing the anti-inflammatory, analgesic, and antioxidant activities, 

suggesting it can be submitted to new pharmacological studies and clinical trial. 

 

Key-words: Antinociceptive activity, anti-inflammatory activity, antioxidant activity, 

Sideroxylon obtusifolium; Sapotaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As plantas constituem a essência da vida principalmente pela sua posição singular 

como produtores primários em todas as cadeias alimentares e, em segundo lugar, como 

a única fonte de energia renovável disponível para os animais. A cura através das plantas 

é tão antiga quanto à história da humanidade (MANTELL et al., 1994). 

Vale ressaltar que seu uso na terapêutica não teve origem apenas na experiência 

casual ou em grande conjunto de experiências conscientes, mas principalmente em 

aplicações com pretensões mágicas, que tinham por objetivo aumentar a ação dos 

feitiços e encantamentos (GUILLÉN et al., 1987; LORENZI; MATOS, 2008). Portanto, a 

utilização dessas plantas é uma prática generalizada baseada na crença popular e nas 

várias formações culturais que as usam como recurso terapêutico; ou seja, inúmeras 

plantas com poder de cura se tornaram conhecidas e essas informações são transmitidas 

por diferentes civilizações, de geração a geração, até a era moderna (GUILLÉN et al., 

1987; CECHINEL-FILHO; BRESOLIN, 2003; LORENZI; MATOS, 2008).  

No início do século XIX, com o desenvolvimento da química farmacêutica, as 

plantas passaram a representar a primeira fonte de substâncias para o desenvolvimento 

de medicamentos. Atualmente, apesar do grande desenvolvimento da síntese orgânica e 

de novos processos biotecnológicos, 25% dos medicamentos prescritos nos países 

industrializados são originários de plantas e 120 compostos de origem natural, obtidos a 

partir de cerca de 90 espécies de plantas. Portanto, o reino vegetal é responsável pela 

maior parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura 

(HOSTETTMAN et al., 2003). 

A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que o conhecimento 

tradicional sobre produtos da biodiversidade é um importante instrumento no 

desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos para o combate de doenças que 

assolam as populações dos países em desenvolvimento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002) (cálculos realizados em 1997 mostram que um terço da 

população mundial ainda carece de acesso a medicamentos essenciais – 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2003). A opção de conduzir pesquisas a 

partir da indicação de plantas utilizadas por comunidades diminui o percurso do 

desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores dispõem, antes 

mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual atividade biológica 

esta droga poderia apresentar (FAPESP, 2004). 

Considerando-se ainda, a expansão mundial que os mercados de produtos 

derivados de plantas (fitoterápicos, suplementos alimentares, cosméticos, repelentes de 



 

 

2

insetos, corantes, etc.) vêm conquistando, e que 25% dos fármacos empregados 

atualmente nos países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos 

fitoterápicos (YUNES; CALIXTO, 2001) (Tabela 1), vê-se que os países detentores de 

grande biodiversidade têm a oportunidade de entrar em mercados bilionários, como o 

farmacêutico e o de suplementos alimentares, que movimentam cerca de 31 bilhões de 

dólares/ano (GRUENWALD, 2002; SIMÕES et al., 2004). O uso de remédios fitoterápicos 

cresceu 380% nos Estados Unidos entre 1990 e 1997, enquanto que estudos realizados 

com a população alemã mostram que 70% das pessoas declaram recorrer à fitoterapia 

como primeira escolha no tratamento de doenças menos graves ou pequenas disfunções 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

 

 

Tabela 1. Exemplos de fármacos isolados de espécies vegetais.  

 

Fonte: Simões et al. (1999) e Yunes; Calixto (2001). 
 
 

No Brasil, as inovações têm sido de baixa ou média intensidade, sendo que os 

fitoterápicos mais vendidos no mercado brasileiro são produzidos a partir das espécies 

estrangeiras (WAGNER, 2002). Apesar da crescente importância dos medicamentos 

fitoterápicos, relativamente poucos estudos são realizados a fim de comprovar sua 
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eficácia e segurança. Desta forma, a maioria dos fitoterápicos fabricados pela indústria 

brasileira está fundamentada somente no uso popular das plantas, sem nenhuma 

comprovação pré-clínica nem clínica, não podendo, portanto, ser competitivo a nível 

nacional e muito menos internacional (YUNES; CALIXTO, 2001). 

Por essas e outras razões, as plantas passaram a ser cogitadas como fonte de 

novas drogas ainda inexploradas, fato este evidenciado pelo número de espécies de 

plantas existentes e pelo fato de apenas uma pequena percentagem ter sido investigada 

do ponto de vista químico e, menor número ainda, do ponto de vista biofarmacológico. 

Como forma de contribuir para um maior esclarecimento no uso das plantas 

medicinais usadas pela população de Sergipe no combate da dor e da inflamação, nós 

investigamos algumas ações farmacológicas como anti-inflamatória e analgésica, 

atribuídas ao uso da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn (Sapotaceae), 

também conhecida como “quixabeira”, assim como possível atividade antioxidante. Para 

o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o extrato etanólico da entrecasca da S. 

obtusifolium em modelos in vivo de dor (contorções abdominais, teste da placa quente e 

formalina). Os modelos utilizados para avaliação da atividade anti-inflamatória foram o 

edema agudo de pata e a peritonite induzidos pela carragenina. Para a avaliação in vitro 

da atividade antioxidante utilizou-se a técnica de seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DPPH) utilizando o extrato etanólico e suas partições hexânica, 

clorofórmica, acetato de etila e metanólica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Inflamação e Dor 

 

 

Inflamação é a resposta de um tecido vivo e vascularizado a um agente infeccioso, 

a um antígeno ou mesmo a um estímulo irritante de natureza física, química ou 

traumática. Esta resposta se manifesta pela presença de eritema (rubor), calor (aumento 

de temperatura na região inflamada), tumor (edema), dor e perda de função do tecido ou 

órgão afetado (CARVALHO, 2004). 

O principal objetivo desta reação complexa e estereotipada é facilitar o acesso ao 

tecido lesado, de células, proteínas e fluidos originalmente banhados por um meio 

extracelular aquoso, de onde está ausente a maioria das células sanguíneas e das 

proteínas plasmáticas, uma vez que estes componentes são muito grandes para cruzar a 

barreira endotelial normal. Portanto, tornam-se necessários mecanismos que permitam o 

acesso das células e proteínas plasmáticas aos sítios extra-vasculares, onde eles são 

necessários para circunscrever, limitar e remover o estímulo lesivo. 

Três eventos principais podem ser identificados durante a instalação de um 

processo inflamatório. O fluxo sanguíneo para o local estará aumentado com os vasos 

ingurgitados em decorrência da vasodilatação arteriolar (microscopicamente, um tecido 

inflamado aparentará conter um maior número de vasos). Ocorre a retração de células 

endoteliais, causando um aumento da permeabilidade vascular e fazendo com que 

moléculas grandes, normalmente restritas ao interior dos vasos, atinjam o espaço 

intersticial (este é um dos mecanismos que permite o acesso ao local dos mediadores 

solúveis do processo inflamatório). O extravasamento de macromoléculas plasmáticas, 

ao aumentar a pressão oncótica local, se faz acompanhar pela saída de água levando à 

formação do edema inflamatório. Leucócitos migram por quimiotaxia, desde os capilares 

até o foco do processo inflamatório. As células polimorfonucleares neutrófilos são o tipo 

celular predominante nos estágios iniciais da resposta. Caso o processo persista, 

aumenta a migração de células mononucleares (monócitos e linfócitos) para o local, 

modificando o padrão do tipo celular prevalecente (RANG et al., 2001). 

A reação inflamatória, devido ao seu papel de destruição de organismos invasores 

e remoção de debris celulares, possuem um caráter potencialmente lesivo ao tecido 

circunjacente. Logo, esta resposta deve ser bem ordenada e controlada pelo organismo. 

Este controle é levado a efeito por uma grande variedade de mecanismos celulares e 

humorais (solúveis), que são ativados quando ocorre uma agressão aos tecidos e que 
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devem ser imediatamente desativados quando o agente lesivo foi afastado. A falha em 

qualquer um destes mecanismos de controle retira o caráter protetor da resposta 

inflamatória, transformando-a em uma entidade nosológica (STVRTINOVA et al., 1995). 

Este processo pode ser dividido em: inflamação aguda, inflamação crônica e 

resposta imune. A divisão das inflamações agudas e crônicas é baseada na duração e 

características patológicas da reação. A inflamação aguda tem, típica ou relativamente, 

curta duração (horas a dias), e é caracterizada por vasodilatação, exsudação de fluido 

rico em proteínas (plasma), migração de células (primariamente neutrófilos) para o sítio 

lesado e, em alguns casos, ativação da cascata de coagulação. Processos patológicos 

causados pela exacerbação de quadros inflamatórios agudos estão entre os maiores 

desafios de gerenciamento para anestesistas e profissionais de cuidados intensivos. 

Sepse, traumas severos e grandes cirurgias são exemplos de situações que apresentam 

os principais componentes inflamatórios agudos (BENJAMIM, 2001; SHERWOOD, 2004). 

O lúpus eritematoso sistêmico, asma, tuberculose, gota, vasculite e silicuse são 

exemplos de doenças inflamatórias crônicas. Estas desordens são caracterizadas por 

longa duração (semanas, meses ou anos), com inflamação ativa, destruição tecidual e 

tentativa de reparo ocorrendo simultaneamente. Infiltração de células mononucleares e 

fibrose são características histológicas típicas de inflamação crônicas (DI VAIO; 

FREITAS, 2001).        

A resposta imune aparece, quando as células imunologicamente competentes são 

ativadas em resposta aos organismos estranhos, ou substâncias antigênicas liberadas 

durante a resposta inflamatória aguda ou crônica. A resposta imune pode ser dividida em 

resposta inatas e adaptativas; o sistema imune inato é ativado imediatamente após uma 

infecção, desencadeando a resposta do hospedeiro ao microrganismo infectante e 

emitindo um sinal de ativação para a resposta imunológica adaptativa. Eventos como a 

vasodilatação, permeabilidade vascular aumentada e infiltração celular são parte da 

resposta imune inata, e seus componentes celulares primários são os macrófagos, 

células dendríticas, células natural killer (NK) e neutrófilos. Proteínas efetoras circulantes 

como o sistema complemento, reagentes de fase aguda e a cascata de coagulação têm 

importante função na imunidade inata. A resposta imunológica adaptativa ou específica 

só é desencadeada após o reconhecimento do patógeno pela resposta imune inata, a 

qual deflagra todo um conjunto de reações singularmente específicas contra o invasor e 

também torna as ações dos componentes da resposta inata muito mais eficazes. Os 

linfócitos são os principais componentes celulares da resposta adquirida, sendo divididos 

em linfócitos B, responsáveis pela resposta humoral, isto é, produção de anticorpos; 

linfócitos T, que fazem a indução da resposta e são responsáveis pelas reações 
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imunológicas mediadas por células; e as células NK, células linfóides ativas na resposta 

inata (DI VAIO; FREITAS, 2001; RANG et al., 2004; SHERWOOD, 2004) 

Esses mecanismos de resposta imunológica, baseados em funções sofisticadas 

dos leucócitos, também são responsáveis pela eliminação de células não funcionantes ou 

lesadas, e assim contribuem para a manutenção da homeostase tecidual. Dessa forma, 

os mecanismos de defesa não apenas protegem o organismo da infecção, mas também 

permitem a remoção de restos celulares e de componentes teciduais destruídos, 

originados, por exemplo, de isquemia ou trauma (WALZOG, 2000). 

Como parte dessa defesa inata, a resposta inflamatória aguda, iniciada em 

situações nocivas, biológicas, químicas ou físicas, dá margem ao recrutamento de 

leucócitos e sua migração rápida e direcionada para regiões alvo dentro do corpo, o 

primeiro de quatro pré-requisitos para uma defesa efetiva nos locais de lesão. No 

segundo passo, os leucócitos desenvolvem instrumentos específicos que são 

responsáveis pela eliminação de materiais estranhos ou células de tecidos lesados. Estes 

leucócitos são impedidos de causar lesão tecidual descontrolada, pelos mecanismos de 

contenção seguidos de formação e, finalmente, resolução da resposta inflamatória aguda. 

Por fim, a inflamação dá passagem aos processos de reparo e cicatrização que permitem 

a recuperação integral da função tecidual, restitutio ad integrum (WALZOG, 2000). 

Entretanto, uma reação inflamatória exacerbada pode levar à lesão tecidual e, se severa, 

causar descompensação fisiológica, disfunção orgânica e morte (SHERWOOD, 2004). 

Os principais mecanismos de defesa do hospedeiro contra microrganismos são os 

anticorpos (defesa humoral) e os leucócitos (defesa celular). Estes são encontrados 

normalmente na corrente sanguínea, o que justifica a importância atribuída, na 

inflamação aguda, aos fenômenos vasculares. Em situações de homeostase, 

normalmente as proteínas plasmáticas e as células circulantes estão contidas no interior 

dos vasos, em movimento no sentido do fluxo sanguíneo. Diante de um estado 

inflamatório, os vasos sanguíneos sofrem várias alterações, com o objetivo de facilitar a 

passagem de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para o local da 

lesão ou da infecção (KUNAR et al., 2005). 

A vasodilatação segue a vasoconstrição inicial que é revertida 10 a 15 minutos 

após a lesão. A transição de constrição para dilatação é mediada por diversos fatores, 

produtos endoteliais, por exemplo, e fatores derivados de mastócitos como leucotrienos 

(LTs), prostaglandinas (PG) e, particularmente, histamina, que contribuem para a 

vasodilatação (ALLER, 2006). 

O edema, uma característica fundamental da inflamação aguda, é causado pelo 

aumento da permeabilidade vascular, que leva ao extravasamento transvascular de fluido 

rico em proteínas de alto peso molecular (exsudato) do compartimento intravascular para 
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o interstício (KUNAR et al., 2005; ALLER et al., 2006). Resultado das ações de 

mediadores como histamina, bradicinina, LTs, componentes do complemento, substância 

P e fator de ativação plaquetária (PAF). Estes fatores alteram intensamente as funções 

de barreira dos pequenos vasos e aumentam a permeabilidade dos capilares e vênulas à 

água e proteínas. Um papel fundamental da mudança na permeabilidade vascular é 

facilitar a chegada de células e fatores solúveis, como anticorpos e proteínas de fase 

aguda, ao sítio de lesão tecidual (DI VAIO; FREITAS, 2001; ALLER., 2006). 

A vasodilatação e a exsudação plasmática são acompanhadas pela marginação 

de leucócitos, sua adesão e migração (SHERWOOD, 2004). A migração leucocitária para 

os sítios de inflamação é crucial para as funções celulares dos leucócitos tanto na 

imunidade inata quanto na adaptativa, a qual também foi implicada como uma 

característica chave em inúmeras doenças inflamatórias como lesão de isquemia-

reperfusão, artrite, doença inflamatória intestinal e a síndrome de disfunção múltipla dos 

órgãos, associada à sepse e ao trauma (VAN MIERT, 2002). A migração de neutrófilos, 

monócitos e células NK é comumente iniciada em respostas inatas, através da geração 

local de mediadores inflamatórios, como quimiocinas e citocinas específicas, seguindo 

uma lesão inflamatória. 

Várias citocinas pró-inflamatórias (exemplos: IL-1β, IL-6, TNF-α) estão envolvidas 

na geração da febre e estimulam a hipófise a liberar hormônios do estresse. Elas também 

estimulam o fígado a sintetizar inúmeras proteínas de fase aguda como proteína C 

reativa, fibrinogênio, e importantes antiproteases (NYSTROM, 1998). 

A dor constitui um importante sistema de alarme do organismo para sinalizar a 

existência de ameaça à integridade tissular, sendo assim um dos sinais característicos da 

resposta inflamatória. Sempre que uma célula ou várias células em um tecido são 

lesadas, diversas substâncias são liberadas. Uma injúria periférica ou em um nervo faz 

com que vários mediadores inflamatórios sejam liberados, sensibilizando vários 

receptores da dor (nociceptores). Com o objetivo de investigar esse fenômeno e verificar 

a relação dessas substâncias com o fenômeno da dor, vários autores demonstraram que 

a dor é provocada por substâncias, tais como: acetilcolina (ACh), 5-hidroxitriptamina (5-

HT, serotonina), histamina, substância P, angiotensina, bradicinina, entre outros 

(KATZUNG, 2000; DE LEO, 2002). 

A dor, uma sensação que normalmente é desagradável e subjetiva, indica um 

problema orgânico ou a possibilidade de uma lesão do corpo, funciona como um alerta e 

envolve nocicepção (percepção da dor) e consciência da dor, sua origem, seu significado, 

suas conseqüências e como aliviar. Para isso, deve haver atividade cortical, que é 

evidenciado pelo choro, expressão facial, capacidade de visualização e consciência 

espacial de pessoas e objetos. A percepção de estímulos nocivos denominada de 
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nocicepção, não é a mesma que dor, que é uma experiência subjetiva e inclui um forte 

componente emocional e afetivo (RANG et al., 1999). Milhões de pessoas em todo 

mundo vivem e morrem sentindo dor (DE LEO, 2002). 

A dor se inicia em terminações nervosas específicas, que são denominadas de 

nociceptores, os quais se encontram distribuídos por todo o corpo e transmitem as 

mensagens sob a forma de impulsos elétricos, ao longo dos nervos até a medula 

espinhal, e em seguida ao cérebro. Algumas vezes, o sinal desencadeia uma resposta 

reflexa ao chegar à medula espinhal. Quando isto ocorre, um sinal é imediatamente 

reenviado ao longo de nervos motores até o local original da dor, desencadeando a 

contração muscular. Um exemplo de resposta reflexa é a reação imediata de afastamento 

quando tocamos inadvertidamente alguma coisa muito quente. Somente quando o 

cérebro processa o sinal e o interpreta como dor, o indivíduo passa a ter uma percepção 

consciente da mesma (GOODMAN; GILMAN, 1996). 

A dor inflamatória é trazida a efeito pela liberação de mediadores inflamatórios que 

desencadeiam a sensibilização de nociceptores presentes nas terminações de fibras 

nervosas aferentes primárias (principalmente fibras C e Aδ ). Em consequência disso, 

potenciais de ação são desencadeados por estímulos previamente sublimiares (alodínia) 

ou estímulos supralimiares passam a desencadear respostas maiores em intensidade 

e/ou duração (hiperalgesia). A alodínia e a hiperalgesia inflamatória resultam da atuação 

de mediadores liberados pelo endotélio vascular, por fibras nervosas sensoriais e 

autonômicas, por células inflamatórias locais e migratórias, de precursores plasmáticos, 

entre outros. O primeiro mediador para o qual se descreveu esta função foi a bradicinina. 

Desde então, foram identificados vários outros, de ação direta ou indireta, dentre os quais 

estão a PGE2, prostaciclina (PGI2), LTB4, ácido (8R,15S)-dihidroxiicosa-(5E-9,11,13Z) 

tetraenóico (8R,15S-diHETE), 5-HT, adenosina, histamina, interleucina (IL)-1 e IL-8, fator 

de crescimento do nervo (NGF), fator de necrose tumoral (TNF)-α (LEVINE; 

REICHLING,1999) e mediadores derivados de fibras sensoriais (substância P e outras).  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IAPS) define dor como uma 

“experiência desagradável, de natureza sensorial, cognitiva e emocional, associada a 

dano tissular real ou potencial”. Esta definição engloba não apenas a dor inflamatória, 

mas também a dor neuropática (derivada de anormalidade neurofisiológicas ou 

morfológicas envolvendo fibras sensoriais). 
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2.2 Radicais livres e antioxidantes 

 

 

O oxigênio molecular constitui, atualmente, cerca de 20% do ar atmosférico, sendo 

sua principal fonte o processo fotossintético, notadamente através de algas marinhas 

(HENDRY, 1994). As oxidações biológicas realizadas através do oxigênio molecular 

representam a principal fonte de energia utilizada pela grande maioria de plantas e 

animais. 

Tanto através da produção biológica de oxigênio pelo processo fotossintético, 

como através da utilização do oxigênio pela respiração mitocondrial em plantas e 

animais, as reações bioquímicas se desenvolvem de tal maneira que geram produtos 

secundários, na ordem de 2% dos produtos finais (H2O e CO2) (CHANGE et al., 1979). 

Estes intermediários da redução parcial do oxigênio são conhecidos globalmente como 

espécies reativas de oxigênio (ERO), e possuem reatividades químicas marcadamente 

mais acentuadas que o oxigênio molecular (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Estas 

ERO são: o radical ânion superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical 

hidroxil (.OH), o radical peróxil (ROO.) e o oxigênio singlete (1O2). Os três primeiros são 

produtos da redução sequencial univalente do oxigênio molecular (O2), por adição de dois 

elétrons, originando H2O2, e adição de três elétrons, originando OH e água. A redução 

total, tetravalente do oxigênio molecular, produz água. O radical peroxil e o radical 

hidroxila são produtos secundários da cadeia bioquímica de reações de ERO, também 

conhecida como reação de lipoperoxidação (YUNES, 2001). 

Das espécies acima mencionadas, três são radicais livres de oxigênio, oxiradicais 

ou ERO: O2
-, .OH e ROO.; o primeiro é uma ERO pouco reativa, atuando quimicamente 

como um redutor suave, enquanto os outros dois são oxiradicais de reatividades 

químicas capazes de proporcionar reações de iniciação. O H2O2 é uma molécula estável, 

com capacidade de reagir com o ubíquo Fe+2 dos sistemas biológicos, produzindo o 

radical hidroxil, através da reação de Fenton devendo, por isso, ser considerado um 

radical livre “encoberto”. Paralelamente, e mais recentemente, ficou evidenciada a 

contribuição deletéria de espécies reativas de nitrogênio (ERN) nos sistemas biológicos, 

pela ação do monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO), mas principalmente através 

de sua combinação com o O2
- formando peroxinitrito (ONOO-), o qual, mesmo não sendo 

um radical, é uma forma muito reativa (BECKMANN et al., 1990). 

A toxicidade associada ao consumo do oxigênio poderia ser resumida como 

decorrência do determinismo, vinculado à segunda lei da termodinâmica, no qual a vida 

(organização) é mantida pelo gasto de energia, em última análise, do seu poder redutor, 



 

 

10

enquanto que a morte (desorganização) constituiria os processos de oxidação (HENDRY, 

1994).   

Por conseqüência, as plantas, ao longo do tempo evolutivo, assim como também 

os organismos animais, foram dotadas de distintas defesas antioxidantes (DA), para 

compensar os efeitos deletérios associados à constante formação de ERO e ERN 

oriundas da presença e utilização do oxigênio nos seus tecidos. Dentro da fisiologia das 

plantas, as suas DA podem ser afetadas por inúmeros fatores estressantes, como intensa 

iluminação, deficiência mineral, vento, seca, oscilações da temperatura, sazonalidade, 

ontogenia, xenobiontes, entre outros (SALIN, 1991; HENDRY, 1994; ABASSI et al., 1998; 

GRACE et al., 1998; KRONFUSS et al., 1998). Curiosamente, os processos deletérios 

que envolvem transição de anóxia para normóxia em tecidos de rizomas de plantas são 

análogos aos verificados em tecidos de rizomas de plantas são análogo aos verificados 

em tecidos animais, como, por exemplo, no infarto do miocárdio, e conhecidos como 

injúria de reperfusão (HENDRY, 1994; BIERNELT et al., 1998). Em vários outros 

aspectos, as plantas assemelham-se aos animais quanto às suas DA, como, por 

exemplo, face ao consumo de O2 (WILHELM FILHO et al., 2000), o seu decréscimo 

durante o envelhecimento (BARTOLI et al., 1997; ROGIERS et al., 1998; ZENG et al., 

1998), suas dependência sazonal (GRACE et al., 1998) ou ontogenética (ABASSI et al., 

1998), e seu aumento acompanhando períodos pós-aclimatação a baixas temperaturas 

(ZHAO, 1998). 

O uso terapêutico de plantas parece ser tão antigo quanto a própria espécie 

humana. Entretanto, o conhecimento das propriedades antioxidantes é relativamente 

recente, especialmente nas duas últimas décadas onde observa-se um enorme 

crescimento da investigação científica neste particular, envolvendo desde o efeito de 

extratos brutos, de frações ou componentes isolados e/ou modificados.           

As plantas estudadas até o momento, e que apresentam propriedades 

antioxidantes, compreendem desde as algas, passando por briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas, ou seja, todos os grandes grupos taxonômicos vegetais 

(ZUANAZZI, 2004). 

Os antioxidantes vegetais são de natureza muito variada, mas indubitavelmente, 

os flavonóides constituem o grupo mais representativo encontrado com elevada 

diversidade de formas (RICE-EVANS et al., 1995), com descrição de mais de quatro mil 

compostos distintos até a presente data (HARBORNE, 1988). Seguindo os flavonóides, a 

variedade de quase mil tipos diferentes de carotenóides descritos em plantas também 

chama a atenção. Além destes dois grupos principais, existem outros compostos 

encontrados em plantas com propriedades antioxidantes já descritas na literatura, como 

terpenóides, cumarinas, saponinas, curcuminas, ácidos cafeico, ácidos hidrocinâmicos, 
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entre outros (RICE-EVANS et al., 1995; 1996; CHEN; HO, 1997; IELPO et al., 1998; 

MANACH et al., 1999). Entre os antioxidantes hodiernamente mais empregados na 

suplementação, estão os antioxidantes lipossolúveis α-tocoferol (componente majoritário 

da vitamina E), tocotrienóis, licopeno e o hidrossolúvel ácido ascórbico (ou vitamina C), 

os quais têm sido extensivamente estudados. 

O termo flavonóide engloba um grupo de compostos polifenólicos complexos que 

apresenta uma estrutura comum caracterizada por dois anéis aromáticos (A e B) e um 

heterociclo oxigenado (anel C) (Figura 1). Como mencionado anteriormente, a família dos 

flavonóides é composta por mais de 4.000 diferentes compostos fenólicos descritos, e 

inclui os subgrupos flavonóis, flavononas, antocianidinas, flavonas e flavonóis 

(HARBORNE, 1988). As diferenças individuais dentro de cada grupo resultam de uma 

variação no número e posição dos grupamentos hidroxilas, por modificações nos núcleos 

(especialmente a saturação do heterociclo pirônico) e pelo grau de metilação e 

glicosilação, as quais afetam várias propriedades dos flavonóides, particularmente a 

hidrofobicidade das moléculas. Dentro dos grupos flavonas e flavonol, os compostos mais 

facilmente encontrados são aqueles com hidroxilas nas posições 3’ e 4’ do anel B e, em 

menor extensão, aqueles com apenas uma hidroxilação na posição 4’. O sítio de 

glicosilação preferido dos flavonóides é a posição 3’ e, com menor freqüência, a posição 

7’. A glicose é o carboidrato mais usual, mas outros resíduos de açúcares podem 

também ser encontrados, como xilose, galactose e ramnose (HERTOG et al., 1993a). 
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                 Figura 1. Estrutura Básica do Flavonóide. Fonte: Zuanazzi (2004). 
 

 

Os flavonóides existem naturalmente numa grande variedade de alimentos de 

origem vegetal como frutas, verduras, vegetais, sementes, flores e folhas, e fazem parte 

integral da dieta humana (HERMMAN, 1976; HERTOG et al., 1992; HERTOG et al., 

1993a). As maiores fontes desse flavonóides são o chá preto (48%), cebola (29%), maçã 

(7%) e vinho tinto (1%) (HERTOG et al., 1993b). 

 As propriedades antioxidantes dos flavonóides têm, assim, atraído a atenção para 

nutrição preventiva, pois eles protegem os constituintes alimentares contra o dano 
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oxidativo, podendo também contribuir para a prevenção de importantes patologias, como 

doenças cardiovasculares, envelhecimento, cânceres, entre outras. Existem vários 

relatos que os flavonóides exibem uma grande variedade de efeitos biológicos, incluindo 

ação antibacteriana, antiviral (HANASAKI et al., 1994), anti-inflamatória e antialérgica 

(HOPE et al., 1983; MIDDLETON, 1992; HANASAKI et al., 1994), e vasodilatadora 

(DUARTE et al., 1993). Além disto, eles inibem in vitro a peroxidação lipídica (RATTY, 

1988; MORA et al., 1990; TERÃO et al., 1994; VINSON et al., 1995; SUGIHARA et al., 

1999), agregação plaquetária (GRYGLEWSKI et al., 1987; TZENG et al., 1991; NEIVA et 

al., 1999), a permeabilidade e a fragilidade capilar (TOREL et al., 1986), e a atividade de 

enzimas, como a ciclo-oxigenase e a lipoxigenase (HOPE et al., 1983; MIDDLETO 1992; 

ROBACK et al., 1998). Os flavonóides exercem esses efeitos como antioxidantes, 

seqüestradores de ERO (scavengers) (CAVALLINI et al., 1978; FRAGA et al., 1987; 

YUTING et al., 1990; HANASAKI et al., 1994). Por outro lado, alguns extratos de plantas 

podem igualmente exibir propriedades pró-oxidantes, se presentes em concentrações 

relativamente pequenas, enquanto que alguns flavonóides, quando na presença elevada 

de metais de transição como ferro (SUGIHARA et al., 1999), ou na presença de NO 

(OHSHIMA et al., 1998), também demonstraram uma condição pró-oxidante.       

 

 

2.3 Brasil: Biodiversidade 

 

 

O Brasil é considerado o país com maior biodiversidade no planeta, com cerca de 

55.000 espécies nativas distribuídas nos seus seis biomas (DRUMOND et al., 2000). 

Dentre esses o bioma da Caatinga (Figura 2) se destaca por apresentar um mosaico de 

árvores e arbustos decíduos e xerófilos, espinhosos, misturados com um grande número 

de cactos e bromélias (OLIVEIRA, 1995). Neste ambiente, encontram-se plantas de 

reconhecida atividade farmacológica pela população local, bem como espécies de 

ocorrência endêmica, algumas ainda desconhecidas pela ciência, tanto do ponto de vista 

botânico, químico, farmacológico e econômico (DRUMOND et al., 2000). 

Este ecossistema, um dos maiores e distintos biomas brasileiros (FERRI, 1980), 

ocupa uma área de 734.478 Km2, incluindo partes dos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais 

(CASTELLETI et al., 2004). É o único bioma exclusivamente brasileiro. Portanto, grande 

parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada em nenhum outro lugar do 

mundo. Ferri (1980) reconheceu muitas formas de Caatinga, tais como: agreste, 

carrasco, sertão, cariri e seridó, que variam em fisionomia e em composição florística. 
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São reconhecidas 12 tipologias da Caatinga, que despertam atenção especial pelos 

exemplos fascinantes de adaptação ao semi-árido (GIULIETTI et al., 2004b). 

Entretanto, dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, provavelmente, o mais 

desvalorizado e pouco conhecido botanicamente. Apesar de se apresentar em um estado 

bastante alterado, a Caatinga contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com 

elevado número de espécies remanescentes de vegetação ainda bem preservados, que 

incluem um número expressivo de táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al., 2004b). 

A Caatinga tem sido bastante modificada pelo homem (CASTELLETTI et al., 

2004). Os solos nordestinos vêm sofrendo um processo intenso de desertificação devido 

à substituição da vegetação natural por monoculturas, principalmente, por meio de 

queimadas. O desmatamento e as culturas irrigadas estão levando à salinização dos 

solos, aumentando, ainda mais a evaporação da água neles contida e, dessa forma, 

acelerando a desertificação (GARDA, 1996). Apesar das ameaças à sua integridade, 

menos de 2% da Caatinga está protegida em unidades de conservação de proteção 

integral (TABARELLI; VICENTE, 2004). A perda das paisagens observada tem 

consequências graves para a manutenção da biodiversidade. A fragmentação de toda 

Caatinga pode levar ao desaparecimento de espécies de organismos endêmicos da 

região (CASTELLETTI et al., 2004) e de espécies com grandes potencialidades sócio-

econômicas. 

 

 

 

 
Figura 2. As Caatingas. Fonte: Bernardes (1999). 
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O uso das plantas nativas é muito diverso, e em termos práticos, pode ser dividido 

pelo tipo de produto fornecido: óleos fixos; ceras; látex e produtos químicos; fibras; 

alimentos; óleos essenciais; medicinais; e madeiras (GIULIETTI et al., 2004a). Hoje, 

cerca de 70% da Caatinga já se encontram alterados pelo homem com muitas de suas 

espécies figurando na lista de ameaçadas de extinção do IBAMA (KIILL, 2002). Reverter 

esse quadro pode determinar que espécies encontradas somente ali possam contribuir 

com estudos e novos tratamentos para patologias ainda incuráveis ou evitar danos à 

saúde pelo uso incorreto das plantas. A variedade de plantas medicinais usada para as 

mais diversas enfermidades torna a Caatinga ímpar no cenário dos fitoterápicos. 

Atualmente existe uma busca por parte da comunidade científica em estudar 

esses fitoterápicos usados pela população por duas razões principais: encontrar doses e 

posologias corretas para o uso dessas plantas como medicamentos e, principalmente, 

porque estudar plantas que já possuem um histórico de uso por comunidades encurta o 

percurso do desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores 

dispõem, antes mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual 

atividade biológica esta planta poderia apresentar (FAPESP, 2004). Além do efeito já 

explorado pela comunidade, podem-se encontrar metabólitos secundários, e futuros 

novos fitomedicamentos, que seriam implantados no tratamento de outras patologias. 

Esses aspectos, aliados à degradação dos ecossistemas, estimulam pesquisas 

em produtos naturais e tornam urgente o estabelecimento de programas para promover o 

levantamento desta riqueza nativa, na busca de contribuir, efetivamente, para o 

desenvolvimento auto-sustentável da região, oferecendo ao Estado uma alternativa de 

elevado potencial econômico. 

 

 

2.4 Plantas medicinais 

 

 

O uso das propriedades terapêuticas das plantas medicinais é uma prática 

multimilenar aparecendo nos tratados de fitoterapia das grandes civilizações, muitas 

delas já extintas, como também nas tradições orais de tribos indígenas e povos de todos 

os continentes, principalmente dos índios brasileiros que constantemente são abordados 

por pesquisadores estrangeiros interessados em descobrirem substâncias naturais, em 

grandes quantidades na nossa flora tropical, que sejam capazes de produzir novos 

medicamentos. 
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O desenvolvimento da Química Orgânica e da tecnologia industrial tem permitido a 

análise, isolamento, refino e síntese dos princípios ativos das plantas. Um exemplo desse 

desenvolvimento é ilustrado na história da aspirina que foi originada a partir de pesquisas 

com extratos obtidos da casca da árvore salgueiro (Salix spp.) que já era indicada por 

médicos do antigo Egito e da antiga Grécia para o controle de inflamações. Depois de 

analisado e sintetizado por químicos alemães, o ácido acetilsalicílico tornou-se a aspirina, 

medicamento de grande sucesso no século XX com mais de 100 bilhões de comprimidos 

vendidos em todo o mundo, e cuja produção atinge cerca de 100 toneladas por ano. 

É muito comum encontrar nas feiras livres do Brasil barracas expondo à venda 

ervas medicinais. Grande parte das plantas medicinais é formada por árvores cujas 

cascas ricas em taninos e quinonas apresentam características fitoterápicas relacionadas 

ao controle de processos inflamatórios e de micoses. Muitas dessas características já 

estão comprovadas cientificamente como: da “aroeira” (Schinus terebinthifolius Raddi.) 

que é anti-inflamatória e bactericida; do “cajueiro” (Anacardium occidentale L.), anti-

inflamatório, bactericida e analgésico; e do “ipê-roxo” (Tabebuia avelanedae Lor. ex. 

Griseb.), antitumoral e antimicrobiano. Ervas aromáticas, como o alho e o gengibre, 

também são conhecidas milenarmente por suas propriedades medicinais. O alho (Allium 

sativum L.), rico em alicina e aliina, possui ação antiviral e bactericida, enquanto que o 

gengibre (Zingiber officinale Rox.) possui gingerol e shogaol, que são potentes 

moluscidas (AGRA, 1996; DINIZ et al., 1997). 

A flora brasileira é muito rica em espécies com princípios ativos de importância 

terapêutica, com potencialidades não apenas de utilização na medicina natural como 

também na agricultura natural no controle integrado de pragas e doenças de plantas 

cultivadas. 

 

 

2.4.1 Fármacos extraídos de plantas 

 

 

São inúmeros os compostos extraídos de plantas empregados na preparação de 

agentes terapêuticos que já se encontram disponíveis no mercado farmacêutico. Muitos 

deles são utilizados de forma pura ou associados a outras substâncias naturais ou 

sintéticas. Além dos produtos já comercializados, uma elevada gama de novas moléculas 

de origem natural (plantas ou micróbios) ou derivados e/ou análogos passa 

continuamente por estudos farmacológicos pormenorizados, vindo a incrementar a cada 

ano o arsenal de agentes terapêuticos. 
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Acredita-se que, atualmente, cerca de 120 substâncias puras isoladas de plantas, 

em geral através de indicações da fitoterapia e estudos fitoquímicos bio-direcionados, são 

usadas com finalidade terapêutica (DOUGLAS KINGHORN, 2002). A grande maioria 

destes compostos não foi obtida através de síntese economicamente viável e são 

isoladas a partir da planta cultivada ou nativa (RATES, 2001). Há ainda que se considerar 

que um número elevado de fármacos sintéticos ou semi-sintéticos foi descoberto usando-

se produtos de origem natural como protótipo (CLARK, 1996; CECHIINE-FILHO; YUNES, 

1998; DOUGLAS KINGHORN, 2001). Como exemplo, podemos citar: os alcalóides 

vimblastina (Velban®) e vincristina (Oncovin®) que são extraídos de Catharantus roseus, 

os quais são amplamente utilizados para o tratamento de linfomas e leucemia infantil 

(PASA et al., 2001); os poderosos glicosídeos cardiotônicos, digoxina e digitoxina, 

apresentam potente e seletiva ação sobre o músculo cardíaco (CLARK, 1996), que são 

extraídos de Digitalis purpúrea; um outro alcalóide que merece destaque é a reserpina, 

isolada de Rauwolfia ssp., sendo um dos mais poderosos anti-hipertensivos conhecidos; 

a capsaicina, extraída de Capsicum ssp., um importante anestésico tópico; pilocarpina, 

extraída do Pilocarpus jaborandi, um dos raros fármacos utilizados para o tratamento de 

glaucoma. 

 

 

2.4.2 Metabolismo secundário de plantas 

 

   

Na natureza ocorre a produção de uma grande variedade de produtos originados 

da química combinatória de sua evolução. Para se ter uma idéia, o número total de 

produtos naturais produzidos por plantas está estimado em torno de 500.000 (DEMAIN, 

2000).  

Ao se estudar uma planta com relação às suas características fitoquímicas, deve-

se considerar a existência de dois grupos distintos de metabólitos, que são de 

fundamental importância para o seu desenvolvimento: os metabólitos primários e os 

metabólitos secundários. Os metabólitos primários são encontrados em todos os seres 

vivos, essenciais ao crescimento e à vida, como os aminoácidos, monossacarídeos, 

ácidos carboxílicos, lipídeos, etc. Os metabólitos secundários são produtos de 

metabolismo específico, relacionados aos processos adaptativos. São biossintetisados a 

partir de metabólitos primários, com distribuição restrita a certas plantas e 

microrganismos (às vezes característico de um dado gênero ou espécie), e 

caracterizados por uma enorme diversidade química, como exemplo dos alcalóides, 
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esteróides, flavonóides, terpenóides, etc (VERPOORTE, 2000). Em geral, o termo 

“produto natural” é sinônimo de metabólito secundário. 

Durante muito tempo, os metabólitos secundários foram considerados como 

produtos de excreção do vegetal, com estruturas químicas e, algumas vezes, 

propriedades biológicas interessantes. Hoje se sabe que muitos dos metabólitos 

secundários têm papel vital como mediador em interações ecológicas, como por exemplo, 

a defesa contra herbívoros e microrganismos, a proteção contra os raios UV, a atração 

de polinizadores ou animais, dispersores de sementes e em interações alelopáticas 

(SANTOS, 2004). 

O aparecimento de metabólitos biologicamente ativos na natureza, segundo 

Rhodes (1994), é determinado por necessidades ecológicas e possibilidades 

biossintéticas, sendo que a co-evolução de plantas, insetos, microrganismos e mamíferos 

conduz à síntese de metabólitos secundários com funções de defesa ou atração, 

principalmente. Assim, os metabólitos secundários, por serem fatores de interação entre 

organismos, frequentemente, apresentam atividades biológicas interessantes. Muitos são 

de importância comercial tanto na área farmacêutica quanto nas áreas alimentar, 

agronômica e da perfumaria, entre outras. Do ponto de vista farmacêutico, o maior 

interesse deriva principalmente do grande número de substâncias farmacologicamente 

importantes. 

Embora muitos metabólitos primários também sejam de interesse em algumas das 

áreas acima citadas, o elevado número e a grande diversidade dos metabólitos 

secundários vegetais têm despertado o interesse de pesquisadores de vários campos da 

ciência que vêem neles uma fonte particularmente promissora de novas moléculas 

potencialmente úteis ao homem (SANTOS, 2004).         

 

    

2.5 Família Sapotaceae 

 

 

A família Sapotaceae possui distribuição pantropical, incluindo cerca de 50 

gêneros contendo 1000 espécies de hábito arbóreo e arbustivo. No Brasil ocorrem 14 

gêneros e cerca de 200 espécies, principalmente na Floresta Amazônica. As plantas 

pertencentes a família Sapotaceae são lenhosas, arbustivas ou arbóreas, com folhas 

alternas, raramente opostas ou verticiladas (Pradosia), simples, geralmente sem 

estípulas, margem geralmente inteira. Inflorescência cimosa, frequentemente em 

panículas ou reduzidas a fascículos axilares; flores pouco vistosas, unissexuadas ou 

bissexuadas, actinomorfas; estipes geralmente em número igual ou duplo ao das pétalas. 



 

 

18

Essa família inclui diversas plantas frutíferas e diversas árvores que produzem madeira 

de boa qualidade, como a “maçaranduba” (SOUZA, 2005). Quimicamente são 

caracterizadas pela presença de saponíneas, caracterizando o nome da família. Nesta 

família, os compostos químicos mais conhecidos são as saponinas (STEVENS, 2005), 

flavonóides (SHAH, 2003), taninos (WANDJI, 2003) e óleos essenciais (SHAH, 2003), 

com diversas atividades biológicas, dentre elas, antiulcerogênica (SHAH, 2003), 

antimicrobiana (BERROUGUI et al., 2004) e antiviral (KUSHIMA, 2005). 

Nesta família destaca-se o gênero Sideroxylon, que compreende 

aproximadamente 100 espécies. Nas regiões tropicais encontram-se espécies arbustivas 

ou arbóreas que se caracterizam por ter madeira dura, forte e resistente ao 

apodrecimento e, por isso, usada em obras hidráulicas (BAILEY, 1986). Apresentam uma 

grande variedade de metabólitos bioativos e são largamente usadas pelos povos da 

América do Sul. 

 

 

2.5.1 Sideroxylon obtusifolium 

 

 

A espécie Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn com sinonímia 

Bumelia sartorum Mart., Bumelia obtusifolia Humb. ex Roem. & Schult., Bumelia excelsa 

A. DC., Bumelia buxifolia Roem. & Schult., Bumelia dunatii A. DC., Bumelia cruegerii 

Griseb., Bumelia nicaraguensis Loes., Lyciodes buxifolia (Roem. & Schult.) Kuntze, 

Lyciodes dunantii (A. DC.) Kuntze, e popularmente conhecida como “quixaba”, 

“quixabeira”, “rompe-gibão”, “coronilha”, “coca”, “maçaranduba-da-praia”, “miri”, 

“txilecatatôa” e “sacutiaba”, é encontrada na caatinga do São Francisco e de todo o 

Nordeste, na restingas litorâneas e do pantanal Mato-grossense, entre outras regiões 

(Figura 3). A S. obtusifolium é uma árvore de médio porte, de 7 a 18 m de altura, de copa 

densa e ovalada, com espinhos rígidos e longos, com tronco curto e um tanto canelado 

de 30 a 60 cm de diâmetro, com casca áspera e acinzentada. As folhas são simples 

inicialmente fasciculadas, coriáceas, glabras e com flores discretas, perfumadas, de cor 

amarelo-esverdeada, reunidas em facículos axilares, seus frutos são drupas ovóides lisas 

e brilhantes, de cor preta, sua polpa é carnosa e adocicada, contendo no interior uma 

única semente dura (ANGRA, 1996; LORENZI, 2002; 2006; CARRICONDE, 2008) 

(Figuras 4 e 5). 
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Figura 3. Localização espacial da espécie Sideroxylon obtusifolium no globo 
terrestre. Fonte: site discoverlife 2008. 

 

 

   

       (a)            (b) 

   

                (c)                                                             (d) 

 
Figura 4. Sideroxylon obtusifolium: (a) e (b) detalhe dos ramos e folhas; (c) detalhe da 
casca e entrecasca; e (d) vista geral da árvore. Fonte: autor. 
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Figura 5. Partes da Sideroxylon obtusifolium. 1a. vista geral da árvore; 1b. detalhe do 
ramo e folhas, e arranjos de flores e frutos; 1c. folhas dispostas em braquiblastos, 2a, b. 
flor; 2c. estames; 2d. estigma; 2e cortes longitudinais da corola; 3a. Frutos dispostos no 
ramo; 3b detalhes do fruto. Fonte: Delfino et al., 2005.  

 

 

A madeira da S. obtusifolium é empregada na construção civil e na marcenaria 

(principalmente na confecção de carrancas), e seus frutos comestíveis apreciados pelos 

nordestinos (BRAGA, 1976). A sua entrecasca é usada na fitoterapia no interior do 

Nordeste, pelas populações menos favorecidas, principalmente nas comunidades 



 

 

21

Pernambucanas de Afogados da Ingazeirra, Camocim de São Felix, Córrego do Jenipapo 

Recife (CARRICONDE, 2008). Quanto às propriedades terapêuticas, é empregada nos 

casos de inflamações ovarianas, diabetes e em funções tônicas (BRAGA, 1976; MORS, 

2000), mas também no tratamento de pancadas, gripe, gastrite e dor nos rins. A literatura 

relata a ocorrência de triterpenos (taraxerona, taraxerol e eritrodiol), ácido triterpênico 

(ácido básico) e esteróide (α-espinasterol) (BARBOSA-FILHO, 1997) (Figura 6). 

 

 

 

(a) 

 

                          

      (b)                       (c) 
 

Figura 6. Constituintes da S. obtusifolium. (a) Triterpenos pentacíclico (tarxerona, 
taraxerol e eritridiol); (b) Ácido triterpênico (ácido básico); (c) Esteróide (α-espinasterol). 
Fonte: Barbosa-Filho, 1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

 

A entrecasca da planta Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

(Sapotaceae) foi coletada em 23 de abril de 2008, Município de Piranhas, Estado de 

Alagoas, Lago de Xingó (09º36’41’’S, 37º47’11’’O). Um espécime foi registrado no 

herbário da Universidade Federal de Sergipe, com o número ASE 13163, e a 

identificação botânica realizada pela botânica Dra. Ana Paula do Nascimento Prata, do 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram 

submetidas à secagem em estufa a 37°C, com renovação e circulação de ar até completa 

desidratação. 

 

 

3.2 Preparação e fracionamento do extrato etanólico 

 

 

A entrecasca seca (2,8 kg) foi reduzida a pó utilizando-se um moinho de facas, e 

posteriormente, submetidas à extração com etanol a 90% por 5 dias, por maceração 

exaustiva. Após este período, o material foi filtrado e concentrado em rota-evaporador 

sob pressão reduzida a uma temperatura de 50ºC, obtendo-se 459,6 g do extrato 

etanólico bruto de “quixabeira”. Parte do extrato bruto (400 g) foi diluído em uma solução 

MeOH/H2O (2:3) e submetido à extração líquido-líquido com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila. Obteve-se desta forma as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica, (6,08 

g), acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g).  

 

 

3.3 Prospecção fitoquímica 

 

 

O extrato da planta utilizada neste trabalho foi submetido à prospecção 

fitoquímica, seguindo-se a descrição de Matos (1997). Os métodos utilizados nesta 

abordagem são apenas qualitativos, e a presença de um constituinte pode mascarar a 

cor indicativa do outro. Esta metodologia teve como objetivo detectar a ocorrência de 

diversos constituintes químicos presentes no extrato etanólico da entrecasca de 
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Sideroxylon obtusifolium, onde para os testes sete porções de 3-4 mL de cada amostra 

dissolvidos em etanol, foram colocados em tubos de ensaio numerados de 1 a 7. 

 

 

3.3.1 Teste para fenóis e taninos 

 

 

O teste se baseia na capacidade do grupo dos taninos se complexarem com íons 

metálicos (ferro, manganês, cobre, etc.) formando assim precipitados, e do cloreto de 

ferro de oxidar os fenóis; esta reação é observada pelo desenvolvimento de coloração 

verde a marrom para derivados de catecol e azulada para derivados de pirogalol. 

Nos tubos de ensaio de número 1, foram adicionadas três gotas de solução 

alcoólica de FeCl3
 1 mol.L-1 em HCl 60 mmol.L-1. Agitou-se bem e observou-se qualquer 

variação de cor e/ou formação de precipitado escuro abundante. O resultado foi 

comparado com um teste em branco, usando-se água e FeCl3. 

A coloração variando entre azul e vermelho é indicativo de fenóis. A formação de 

um precipitado azul escuro indica à presença de taninos pirogálicos (taninos 

hidrolisáveis) e de cor verde a presença de taninos flobabênicos (taninos condensados 

ou catéquicos). 

 

 

3.3.2 Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides 

 

 

O teste se baseia na capacidade dos esqueletos flavônicos de mudarem de cor 

por ressonância eletrônica com o equilíbrio ácido-base. 

Na reação tomaram-se os tubos numerados de 2, 3 e 4. O tubo de número 2 foi 

acidificado a pH 3 com HCl 3 molL-1 e os tubos 3 e 4 foram alcalinizados, 

respectivamente, a pH 8,5 e 11 com NaOH 1 molL-1. A observação de qualquer mudança 

da coloração da solução foi interpretada como mostrado a seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2. Detecção colorimétrica de antocianinas, antocianidinas e flavonóides. 
  

Constituintes Cor 

 Ácido Ph=3 Alcalino pH=8,5 Alcalino pH=11 

Antocianinas e antocianidinas Vermelha Lilás Azul-púrpura 

Flavonas, flavonóis e xantonas - - Amarela 

Chalconas e auronas Vermelha - Vermelho Púrpuro 

Flavononóis - - Vermelho Laranja 

 

 

3.3.3 Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavononas 

 

 

O teste se baseia na possibilidade de levar a hidrólise dos o-heterosídeos 

flavônicos por temperatura. As hidrólises alcalinas e ácidas facilitam a identificação dos 

núcleos flavônicos. 

Para a reação, acidificou-se o tubo 5 por adição de HCl 3 molL-1 até pH 1-3 e 

alcalinizou-se o tubo 6 com NaOH 1 molL-1 até pH 11. Os tubos foram aquecidos 

cuidadosamente. Foi observada modificação na coloração, por comparação com os tubos 

correspondentes usados no teste anterior. A interpretação dos resultados foi feita como 

mostrado a seguir (Tabela 3): 

 

 

Tabela 3. Detecção colorimétrica de leucoantocianidinas, catequinas e flavononas.  
 

Constituintes 

 

Cor 

Meio Ácido Meio Alcalino 

Leucoantocianidinas Vermelha - 

Catequinas (taninos catéquicos) Pardo-amarelada - 

Flavononas - Vermelho Laranja 
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3.3.4 Teste para flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os derivados flavônicos de cor amarela 

reduzem-se adquirindo coloração avermelhada ou, no caso dos antociânicos, azulada, 

quando em solução alcoólica ácida e em presença de magnésio.  

Nos tubos de número 7, foram adicionados 10 miligramas de magnésio granulado 

e 0,5 mL de HCl concentrado. O término da reação foi indicado pelo fim da efervescência. 

Foi observado por comparação a mudança na cor da mistura da reação nos tubos 5 e 7. 

O aparecimento ou intensificação da cor vermelha foi indicativo da presença de flavonóis, 

flavanonas, flavanonóis e/ou xantonas, livres ou seus heterosídios. 

 

 

3.3.5 Teste para esteróides e triterpenóides (Liebermann-Buchard) 

 

 

Essa reação é usada para verificar a presença de núcleo esteroidal ou 

triterpenoidal. 

Para o teste adicionou-se 10 mL de uma solução etanólica de cada extrato em 

beckers e deixou-se secar em banho-maria. Extraiu-se o resíduo seco de cada becker 

três vezes com porções de 1-2 mL de CHCl3. Filtrou-se a solução clorofórmica em um 

pequeno funil fechado com uma bolinha de algodão, coberta com miligramas de Na2SO4 

anidro, para um tubo de ensaio bem seco. Adicionou-se 1 mL de anidrido acético e 

agitou-se suavemente. Adicionaram-se cuidadosamente três gotas de H2SO4 

concentrado. Agitou-se suavemente e observou-se o rápido desenvolvimento de cores. A 

coloração azul seguida da verde permanente é um indicativo da presença de esteróides 

livres. Coloração parda até vermelha indica triterpenóides pentacíclicos livres. 

 

 

3.3.6 Teste para saponinas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os heterosídeos saponosídeos tem 

propriedades detergentes e surfactantes, e quando tratados com HCl e aumento de 

temperatura ocorre hidrólise das saponinas, precipitando as agliconas, e perdendo as 

propriedades detergentes.   
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Para o teste tomaram-se os resíduos insolúveis em clorofórmio, separados no 

teste anterior, solubilizando-os em água destilada e filtrando a solução em um tubo de 

ensaio. Agitou-se fortemente o tubo com a solução, por dois a três minutos e observou-se 

a formação da espuma. 

O aparecimento de espuma persistente e abundante (colarinho) indica a presença 

de saponinas. 

Para confirmar a presença de saponinas, adicionou-se 2 mL de HCl concentrado 

ao conteúdo do tubo de ensaio e deixando por uma hora imerso em banho-maria. 

Posteriormente, neutralizando, resfriando-o e agitando-o novamente.  

A presença de precipitado e a não formação de espuma confirma a presença de 

saponina. 

 

 

3.3.7 Teste para alcalóides 

 

 

Tendo em vista a heterogeneidade química e a sua grande quantidade, os 

alcalóides não podem ser identificados em extratos vegetais com apenas um critério 

cromatográfico. Usualmente, os métodos de detecção são precedidos de uma extração e 

consistem de reações de precipitação com reativos específicos.    

Para o teste, o extrato foi dissolvido em etanol e filtrado. Ao filtrado foi juntado 

solução de NH4OH 6 N até atingir pH 11 e foram extraídas as bases orgânicas com três 

porções sucessivas de 30, 20 e 10 mL de clorofórmio, em um funil de separação 

(reservou a fase aquosa para o teste para bases quaternárias). Retirou-se a solução 

clorofórmica e filtrou-a com Na2SO4 anidro para eliminar o excesso de água. Separando o 

filtrado em duas porções. Deixando secar uma delas para teste em cromatoplaca e re-

extraia as bases orgânicas da outra com três pequenas porções sucessivas de HCl 

diluído a 0,1 N. Dessa mistura foi descartada a solução clorofórmica e dividida a solução 

aquosa ácida em três tubos de ensaio (evitando a presença de solvente orgânico). 

Adicionaram-se a cada tubo três gotas dos reagentes de precipitação de alcalóides, 

“Hager” (solução saturada de ácido pícrico), ”Mayer” (solução de iodeto de potássio e 

cloreto de mercúrio) e “Dragendorff” (solução de iodeto de potássio e subnitrato de 

bismuto). 

Presença de precipitado floculoso, pesado em pelo menos dois tubos sugere a 

presença de alcalóides. 
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3.4 Fenóis Totais (FT) 

 

 

A determinação do teor de fenóis totais presentes na amostra de extrato etanólico 

bruto da entrecasca da S. obtusifolium e de suas frações foi feita por meio de 

espectrofotometria na região do visível utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau descrito 

por Sousa et al. (2007), com algumas adaptações.  

O extrato etanólico bruto (10 mg) foi dissolvido em metanol, transferido para um 

balão volumétrico de 10 mL e o volume final completado com metanol, formando assim 

uma solução metanólica de 1 mg.mL-1. Uma alíquota de 0,1 mL desta solução foi 

transferida para um tubo Falcon e agitada com 0,5 mL do reagente de Folin-Ciocalteau 

(mistura dos ácidos fosfomolíbdico e fosfotunguístico) e 6 mL de água destilada por 1 

min; passado este tempo, 2 mL de Na2CO3 a 20% foram adicionadas à mistura e agitada 

por 30 s. Por fim, a solução foi acertada com água destilada para um volume final de 10 

mL e deixada por 2 h em ambiente livre de luz. Passado este período, a absorbância das 

amostras foi medida a 750 nm utilizando-se cubetas de vidro, tendo como “branco” o 

metanol e todos os reagentes, menos o extrato. O teor de FT foi determinado por 

interpolação da média de absorbância das três leituras da amostra contra uma curva de 

calibração construída com padrões de ácido gálico (0,01 a 0,35 mg/mL) e expressos 

como mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de extrato. A equação da curva de 

calibração do ácido gálico foi C = 809,0200A + 5,0827, onde C é a concentração do ácido 

gálico, A é a absorbância a 750 nm e o coeficiente de correlação R = 0,999. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

3.5 Animais experimentais 

 

 

Os animais adultos, ratos Wistar (120-180 g) e camundongos Swiss (20-30 g) de 

ambos os sexos, foram obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe 

(São Cristóvão, Brasil) e trazidos para o Biotério local do Departamento de Fisiologia, 

onde permaneceram por pelo menos 2 dias antes da realização dos experimentos. Os 

animais foram aleatoriamente divididos em grupos e mantidos em caixas plásticas (5 

ratos/caixa ou 10 camundongos/caixa) em sala com temperatura controlada (21 ± 2°C), 

com água e ração ad libitum, sob ciclo natural claro/escuro, e troca diária da serragem. 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as normas de 

procedimentos sobre cuidados com os animais do Comitê de Ética da Universidade 
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Federal de Sergipe para uso de animal em pesquisa. Os animais submetidos à 

administração oral dos extratos foram colocados em jejum por 12 h e aclimatizados no 

laboratório por pelo menos 2 h antes do experimento. 

Posteriormente, após o manuseio dos animais nos procedimentos in vivo, estes 

foram eutanasiados com o uso de anestésico e deslocamento cervical, acondicionados 

em sacos plásticos brancos e guardados em freezer, até que fossem descartados 

definitivamente conforme a rotina do Departamento de Fisiologia, pelo serviço de coleta 

seletiva de lixo biológico da UFS. 

Não foi observado, em nenhuma dose utilizada de extrato, o aparecimento de 

qualquer efeito colateral ou morte nos animais utilizados. 

Para o desenvolvimento deste projeto, o mesmo foi submetido e aprovado junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da UFS em 05/09/2007, sob o 

número de protocolo 47/07 (Anexo 1). 

 

 

3.6 Avaliação da atividade antinociceptiva: periférica e central 

 

 

3.6.1 Teste das contorções abdominais 

 

 

As contorções abdominais foram induzidas pela administração intraperitoneal (i.p.) 

de uma solução de ácido acético a 0,6% (0,1 mL/10 g de peso) em camundongos (Swiss, 

20-30 g), 60 min após a administração oral (v.o.) do extrato etanólico bruto da entrecasca 

da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, n = 6), ácido acetilsalicílico (AAS, 

aspirina, 300 mg/kg de peso, n = 6) ou veículo em solução de salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, 0,1 mL /10 g de peso, grupo controle negativo, n = 6). 

Em seguida o número das contorções abdominais foi observado, em câmaras 

individuais, por um período de 20 min, iniciando logo após a administração do ácido 

acético (KOSTER et al., 1959).  

 

 

3.6.2 Teste de formalina 

 

 

Este teste de nocicepção foi induzido pela administração de formalina a 1% (20 

µL), injetada por via subplantar (s.pl.) em uma das patas posteriores dos camundongos 
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(Swiss, 20-30 g), após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. 

obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 

a 0,9% (tween 80 a 5%, 0,1 mL/10 g de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), AAS (300 mg/kg 

de peso, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 

6). 

O tempo que o animal passou lambendo e/ou mordendo sua pata foi 

cronômetrado em dois períodos: durante a primeira fase (0-5 min após a injeção de 

formalina), e durante a segunda fase (20-25 min após a injeção de formalina) 

(DUBUISSON; DENIS, 1977). 

 

 

3.6.3 Teste de placa quente (hot plate) 

 

 

No modelo da placa quente a nocicepção foi induzida por um estímulo térmico em 

placa quente de alumínio, aquecida a 55 ± 0,5°C, em camundongos (Swiss, 20-30 g), 

após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 

200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 0,9% (tween 80 a 

5%, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 6). 

Foi observado, por um tempo máximo de 30 s, o tempo do aparecimento de 

reações (latência, em s) ao estímulo térmico da placa quente, como sapatear ou lamber 

as patas. Esta reação foi tomada como índice de nocicepção (EDDY; LEIMBACH, 1953). 

As medidas foram realizadas individualmente nos tempos de 0, 30, 60, 90 e 120 min após 

o primeiro estímulo térmico. 

 

 

3.7 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

 

 

3.7.1 Teste de edema de pata em ratos 

 

 

No modelo de edema de pata foi utilizado a carragenina na concentração de 1%, 

administrada no volume de 100 µL/animal na região subplantar da pata traseira direita do 

rato, segundo o método descrito anteriormente por Winter et al. (1962), com pequenas 

modificações. 
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Os animais (ratos Wistar, 120-180g) foram pré-tratados por v.o. 1 h antes com o 

extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg, n = 6), 

AAS (300 mg/kg de peso, grupo padrão, n = 6) ou veículo em salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, grupo controle negativo, n = 6). 

O edema da pata foi medido através de um hidropletismômetro (modelo 7150, Ugo 

Basile, Itália), observando-se o deslocamento da coluna de líquido, imediatamente antes 

da injeção subcutânea do agente edematogênico carragenina (HARRIS; SPENCER, 

1962). Medidas do volume da pata foram novamente realizadas em intervalos regulares 

de 1, 2, 3 e 4 h após a injeção da carragenina. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (E.P.M.) da variação do volume de pata encontrados 

entre os grupos controles e tratados (mL). 

Também foram calculados os valores de área sob a curva (ASC) no intervalo de 0 

à 4 h, utilizando a regra trapezoidal, para cada grupo. A porcentagem de inibição no 

edema foi calculada com base na ASC. 

 

 

3.7.2 Teste de migração de leucócitos para a cavidade peritoneal (peritonite) 

 

 

A migração de leucócitos foi induzida pela injeção de carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) na cavidade peritoneal de ratos (Wistar, 120-180g) 1h após a 

administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 

400 mg/kg, v.o., n = 6), dexametasona (2 mg/kg, s.c., n = 6) ou veículo em solução salina 

0,9% (tween 80 a 5%, v.o., n = 6), de acordo com a técnica descrita anteriormente por 

Bastos et al. (2007), com pequenas modificações. 

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.) e 

eutanasiados por deslocamento cervical 4 h após a injeção de carragenina. 

Posteriormente, solução salina contendo EDTA (1 mM, i.p., 10 mL) foi injetada e 

massagem suave foi realizada para uma subseqüente coleta do fluido peritoneal, o qual 

foi centrifugado (5 min, 1.000xg) à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado 

e o precipitado ressuspenso em 1 mL de salina. Uma alíquota de 10 µL da suspensão foi 

diluída em q.s.p. 200 µL de solução de Turk (diluição de 20x) e as células totais foram 

contadas em câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. 

Os resultados estão expressos como número de leucócitos/mL. A porcentagem de 

inibição de leucócitos = (1 – T/C) x 100, onde T representa a contagem de leucócitos dos 

grupos tratados e C representam a contagem de leucócitos do grupo controle. 
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3.8 Avaliação da atividade antioxidante 

 

 

3.8.1 Avaliação quantitativa da atividade redox 

 

 

A análise espectrofotométrica foi utilizada para determinar a atividade 

sequestrante de radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil (DPPH), como mostrado na Figura 7. O 

consumo do radical livre DPPH pelas amostras, foi monitorado através da medida do 

decréscimo das absorbâncias de soluções de diferentes concentrações (BRAND-

WILLIAMS et al., 1995). 

Este ensaio quantitativo foi realizado usando um aparelho de espectrofotômetro 

UV-VIS, modelo bioespectro SP22, com o comprimento de onda de 515 nm, tendo como 

controle positivo o ácido gálico. 
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Figura 7. Estrutura molecular do radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil, DPPH (1) e do 
mecanismo de reação de orto-difenol (2a) e para-difenol (2b). Fonte: Estevam, 2006. 
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3.8.1.1 Curva de calibração do DPPH 

 

 

Foi preparada 75 mL de solução estoque de DPPH em metanol na concentração 

de 40 µg/mL, mantida sob refrigeração e protegida da luz, e diluições realizadas para 

obtenção das concentrações finais de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. A curva de calibração 

foi construída a partir dos valores da absorbância a 515 nm com todas as soluções 

medidas em cubetas de vidro, com percurso óptico de 1 cm e tendo como branco o 

metanol. As medidas foram efetuadas em triplicata em intervalos de 1 min entre cada 

leitura. A equação da curva de calibração do DPPH foi C = 110,547 - 0,02804A, onde C 

corresponde à concentração do DPPH no meio, A é a absorbância medida no 

comprimento de onda de 515 nm. O coeficiente de correlação foi de R = 0,9983. 

 

 

3.8.1.2 Leitura das medidas de absorbância nas amostras 

 

 

A solução do extrato etanólico bruto e suas frações foram diluídas nas 

concentrações de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. As medidas de absorbância das misturas 

foram feitas a 515 nm, no 1º, 5º e 10º min, a cada 10 min até completar 60 min (SOUSA 

et al., 2007). A mistura de metanol e amostra foi utilizada como branco. A partir da 

equação da curva de calibração e dos valores de absorbância no tempo de 60 min para 

cada concentração testada foram determinados os percentuais de DPPH remanescentes, 

calculados de acordo com Brand-Willians et al. (1995), conforme a equação: %DPPHREM 

= [DPPH]T/[DPPH]To x 100, onde [DPPH]T corresponde à concentração de DPPH no 

meio, após a reação com extrato, e [DPPH]To a concentração inicial de DPPH. A 

quantidade de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH 

em 50% (IC50), foi calculada plotando-se o %DPPHREM no tempo de 60 min em oposição 

às concentrações das amostras. Os resultados estão expressos em µg/mL ± desvio 

padrão. Quanto maior o consumo de DPPH por amostra, menor será o seu IC50 e maior a 

sua atividade antioxidante. 

As absorbâncias em todas as concentrações testadas (25 µg/mL) no tempo de 60 

min foram convertidas em percentual de inibição (IP). 

A atividade antioxidante foi também expressa pelo índice de atividade antioxidante 

(IAA), calculados de acordo com ,Scherer e Godoy (2009), conforme a equação: IAA = 

%DPPHREM (FINAL) (µg mL-1)/IC50 (µg mL-1). Deste modo, o IAA foi calculado considerando a 
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massa de DPPH e a massa das amostras testadas na reação, resultando uma constante 

para cada amostra, independente das concentrações do DPPH e amostras usadas. A 

atividade antioxidante foi considerada insatisfatória quando o valor do IAA for inferior a 

0,5, moderada quando o IAA estiver entre 0,5 e 1,0, forte quando o IAA estiver entre 1,0 e 

2,0, e muito forte quando o valor do IAA for superior a 2,0.       

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 

Os resultados das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória estão expressos 

como média ± E.P.M. de n animais por grupo. Os resultados da atividade antioxidante 

estão apresentados como média ± desvio padrão da média (triplicata). A avaliação 

estatística dos dados foi realizada usando a análise de variância (ANOVA) para múltiplas 

comparações, seguida do teste de Tukey. Valores de p menores que 0,05 foram 

considerados significativos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Prospecção Fitoquímica 

 

 

A análise fitoquímica do extrato etanólico bruto mostrou presença de fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, catequinas, esteróides, 

triterpenóides e heterosídeos saponínicos. Na fase hexânica encontra-se apenas 

esteróides e triterpenóides. Taninos, catequinas, esteróides e triterpenóides são 

encontrados na fase clorofórmica. Já na fase acetato de etila foi encontrado fenóis totais, 

flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas, catequinas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. Por último, na fase hidrometanólica têm-se fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. 

Os resultados das análises dos constituintes químicos do extrato bruto e frações 

de S. obtusifolium encontram-se dispostos na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4. Prospecção fitoquímica do extrato etanólico bruto da S. obtusifolium e de 
suas frações 
 

 
Classe de substância 

detectada 

 
 

Reagentes 

Amostras 

I II III IV V 

Fenóis Totais Reagente de Folin-Ciocalteu + - - + + 

Taninos Precipitação com Cloreto 
Férrico / solução ácida 
aquecida 

+ 
 

- 
 

+ - 
 

+ 
 

Flavonóis, Flavononas, 
Flavononóis e Xantonas 

Magnésio granulado / solução 
ácida 

+ - - + + 

Catequinas Solução ácida / aquecimento + - + + - 
Esteróides e 
Triterpenóides 

Reação de Lieberman-
Burchard 

+ + + + + 

Heterosídeos 
Saponínicos 

Clorofórmio + - - + + 

I Extrato etanólico bruto, II Partição hexânica, III Partição clorofórmica, IV Partição 
acetato de etila, e V Partição hidrometanólica. 
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4.2 Fenóis Totais 

 

 

Neste estudo foram detectados grupos fenólicos no extrato etanólico bruto e nas 

frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila e hidrometanólica (261,27 ± 11,04, 

139,65 ± 15,02, 159,61 ± 11,03 284,19 ± 10,33 e 357,82 ± 17,42 mg de EAG/g, 

respectivamente) (Figura 8). Entretanto, observamos que no EE bruto e nas frações 

acetato de etila e hidrometanólica quantidades superiores de grupos fenólicos foram 

detectados quando comparado às frações hexânica e clorofórmica. 
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Figura 8. Determinação quantitativa de fenóis totais no extrato etanólico e frações 

da S. obtusifolium. A quantificação total de grupos fenólicos (FT) foi determinada por 

interpolação da absorbância das amostras contra uma curva de calibração construída 

com padrões de ácido gálico (10 a 350 µg/mL) e expressos como mg de equivalentes de 

ácido gálico (EAG) por g de amostra (triplicata). 

 

 

4.3 Atividade antinociceptiva 

 

 

4.3.1 Teste de contorções abdominais em camundongos 

 

 

Os resultados apresentados na Figura 9 mostram que o extrato etanólico (EE) 

bruto da S. obtusifolium administrado por v.o. (100-400 mg/kg) 60 min antes do 

experimento, causaram uma redução de 49,7% (p < 0,01) e 61,3% (p < 0,001) sobre as 
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contorções induzidas pelo ácido acético nas doses de 200 e 400 mg/kg, respectivamente 

(n = 6/grupo). O AAS (300 mg/kg) exibiu significativa inibição (79,2%, p < 0,001) sobre as 

contorções abdominais, quando comparada ao grupo controle (Figura 9). 
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Figura 9. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo das contorções abdominais induzidas por ácido acético. 
A nocicepção foi registrada pelo número das contorções observadas durante 20 min após 
a administração i.p. do ácido acético. Os grupos de animais foram pré-tratados com 
veículo (C, grupo controle), AAS (300 mg/kg) ou EE (100–400 mg/kg), por v.o., 60 min 
antes do agente irritante. Cada coluna representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,01 e **p < 0,001, em relação ao grupo controle. 
ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 
 

 

4.3.2 Teste de formalina 

 

 

Na Figura 10 observa-se que o EE da S. obtusifolium quando administrado 

oralmente (100–400 mg/kg, 60 min antes do experimento, n = 6/grupo) produziu uma 

significativa inibição apenas na fase inflamatória da dor (segunda fase), após 

administração s.pl. em camundongos de formalina. O EE inibiu a segunda fase nas doses 

de 100, 200 e 400 mg/kg (p < 0,001). O AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes) também 

causou inibição apenas na segunda etofase da nocicepção induzida pela formalina (p < 

0,001, n = 6) (Figura 10). A morfina (10 mg/kg, i.p., 30 min antes) causou inibição 
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significativa em ambas as fases da nocicepção induzida pela formalina (p < 0,001, n = 6) 

(Figura 10). 
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Figura 10. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo de nocicepção induzido pela formalina. Os grupos de 
animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o., 60 min 
antes), AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes) 
ou EE (100–400 mg/kg, v.o., 60 min antes), contra a primeira fase (0-5 min) ou fase tardia 
(20-25 min) da nocicepção induzida por formalina. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.3.3 Teste da placa quente 

 

 

Os resultados na Figura 11 mostram que o tratamento dos animais com morfina 

(Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes do primeiro estímulo térmico) causou um aumento 

significativo no tempo de latência (p < 0,001) em todos os períodos observados. Como 

mostrado na Figura 11, o EE da entrecasca da S. obtusifolium não teve influência 

significativa sobre o tempo de reação na placa quente nas doses de 100, 200 ou 400 

mg/kg (n = 6), quando comparado ao controle. 
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Figura 11. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no teste da placa quente. A nocicepção foi avaliada como a latência 
(tempo de reação, s) dos animais que lamberam as patas ou sapatearam em uma placa 
aquecida a 55 ± 0,5°C. Os grupos de animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 
30 min antes do primeiro estímulo térmico) ou EE da S. obtusifolium (100–400 mg/kg, 
v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), e medidas foram realizadas nos tempos 
de 0, 30, 60, 90 e 120 min após o primeiro estímulo térmico. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4 Atividade anti-inflamatória 

 

 

4.4.1 Edema de pata induzido por carragenina em ratos 

 

 

O efeito antiedematogênico do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 

400 mg/kg) foi avaliado no modelo de edema de pata em rato induzido por carragenina (n 

= 6). 

Como se observa na Figura 12, o tratamento oral único dos ratos com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o., 1 h antes) foi 

capaz de reduzir (p < 0,05) a formação de edema induzida por carragenina (1%, 100 

µL/pata). Este efeito inibitório foi observado em 2, 3 e 4 h após a administração do agente 
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flogístico. A aspirina (AAS, 300 mg/kg, v.o., 1 h antes) inibiu significativamente (p < 0,001) 

a resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos, em 1, 2, 3 e 4 h (Figura 

12). 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

EE 100 mg/kg
EE 200 mg/kg
EE 400 mg/kg
AAS 300 mg/kg

E
d

em
a 

(m
L

)

0            1             2            3            4    tempo (h)

***

**

Controle

*

***

***

***
******

***

***

***
******

 

Figura 12. Curva tempo-resposta do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata 
de rato induzido pela carragenina. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo 
(grupo controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas 
doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por 
carragenina. Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção s.pl. 
de carragenina (1%, 100 µL). Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

A ASC média encontrada com carragenina (1%, 100 µL/pata) foi de 2,01 ± 0,06 

mL x h (n = 6). Com base nos valores da ASC, o tratamento oral único (1 h antes) com o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg causou uma 

inibição na formação de edema de 26,4, 28,4 e 28,9% (p < 0,001), respectivamente 

(Figura 13). A aspirina (AAS, 300 mg/kg) causou uma inibição de 40,8% (p < 0,001) 

(Figura 13). 
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Figura 13. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata em rato induzido 
pela carragenina após 4 h. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas doses de 
100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por carragenina 
(1%, 100 µL). Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção 
s.pl. de carragenina, e a ASC calculada no período de 0 a 4 h. Cada valor representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p<0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4.2 Peritonite induzida por carragenina em ratos 

 

 

O efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 400 

mg/kg) foi também avaliado no modelo de peritonite induzida por carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) em ratos. Como se observa na Figura 14, a carragenina foi 

capaz de induzir migração de leucócitos para a cavidade peritoneal de ratos 4 h após o 

estímulo. O EE apresentou efeito inibitório de 43,5, 57,9 e 50,9% sobre a resposta 

induzida pela carragenina nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, respectivamente (p < 

0,001, n = 6/grupo, Figura 14). O resultado obtido com o grupo controle dá suporte ao 

efeito do EE da entrecasca da S. obtusifolium, visto o veículo não apresentar atividade, e 

o grupo padrão (Dexametasona, 2 mg/kg, s.c., 60 min antes, n = 6) inibir a migração de 

neutrófilos induzida pela carragenina para a cavidade peritoneal em 59,8% (p < 0,001, 

Figura 14). 
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Figura 14. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre a migração de leucócitos, induzida 
pela carragenina, para a cavidade peritoneal em ratos. Os animais foram pré-tratados 
com o veículo (grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o.), dexametasona (Dexa, 2 mg/kg, s.c.), ou 
EE (100-400 mg/kg, v.o.), 60 min antes da indução de peritonite pela injeção de 
carragenina (500 µg/cavidade, 500 µL). A contagem de células foi realizada 4 h após a 
injeção de carragenina. Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos denotam 
diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo controle. ANOVA seguida pelo 
teste de Tukey (n = 6 /grupo). 

 

 

4.5 Atividade antioxidante 

 

 

4.5.1 Teste do DPPH 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo correspondem a média de três 

repetições (triplicata) ± o desvio padrão da média. A quantidade de radical DPPH que 

reagiu com as partições hexânica (25 µg/mL, 60 min) e clorofórmica (25 µg/mL, 60 min) 

foi pequena (7,61 e 16,68%, respectivamente) (Tabela 5). O EE bruto da entrecasca e as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (25 µg/mL, 60 min) consumiram mais de 90% 

do radical DPPH, apresentando uma resposta similar ao controle positivo ácido gálico 

(96,24%, 25 µg/mL, 60 min, Tabela 5). 

De acordo com os valores de IC50, a concentração de antioxidante necessária para 

diminuir em 50% a concentração inicial do radical DPPH é muito superior para a partição 
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hexânica. As IC50 para o EE e partições acetato de etila e hidrometanólica foram 

estatisticamente similares ao apresentado pelo ácido gálico (Tabela 5). 

Os dados encontrados a partir do IAA classificam as partições hexânica e 

clorofórmica (0,02 e 0,42, respectivamente) como tendo atividades antioxidantes 

insatisfatórias, o EE (0,98) com atividade moderada, e com atividades muito fortes as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (6,42 e 24,03, respectivamente) (Tabela 5). O 

ácido gálico possui atividade antioxidante muito forte, com IAA de 21,74 (Tabela 5). A 

partição hidrometanólica apresentou valor de IAA similar ao controle positivo ácido gálico.  

 

 

Tabela 5. Atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium determinado através da redução do radical livre DPPH 

 
Valores com letras diferentes são diferentes estatisticamente; p < 0,05 em relação ao 
controle ácido gálico. IP das amostras (25 µg/mL) foram calculados no tempo de 60 min. 
IC50

 das amostras foram calculadas no tempo de 60 min utilizando DPPH estoque na 

concentração de 40 µg/mL. 
 

 

Como mostrado na Figura 15, o EE bruto e as partições acetato de etila e 

hidrometanólica apresentaram cinética comportamental rápida. As partições hexânica e 

clorofórmica praticamente não reagiram com o DPPH. O estado de equilíbrio para o EE 

bruto e as partições acetato de etila e hidrometanólica foi alcançado em 10 min. 

 

 

 

 

Amostras IP IC50 (µg/mL DPPH) IAA 
Extrato Etanólico Bruto 90,79    25,39 ±   0,78 a   0,98 
Partição Hexânica   7,61 1094,00 ± 12,19 b   0,02 
Partição Clorofórmica 16,68     59,19 ±   1,12 b   0,42 
Partição Acetato de Etila 93,08      3,89 ±   1,08 a   6,42 
Partição Hidrometanólica  93,16      1,04 ±   0,27 a 24,03 
Ácido Gálico 94,84      1,15 ±   0,02 a 21,74 
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Figura 15. Cinética comportamental do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium (25 µg/mL) e ácido gálico (25 µg/mL), frente ao radical livre DPPH (40 
µg/mL). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho demonstra que o EE da entrecasca da S. obtusifolium 

apresenta propriedades antinociceptiva, anti-inflamatória e antioxidante, e mostra 

algumas evidências dos possíveis mecanismos implicados nestes efeitos. 

Na avaliação fitoquímica teve-se como objetivo conhecer os constituintes e/ou 

avaliar sua presença nos extratos de plantas. Esta metodologia é importante quando não 

se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse. A análise fitoquímica 

preliminar indica os grupos de metabólitos secundários relevantes. Caso o interesse 

esteja restrito a uma classe específica de constituintes ou substâncias responsáveis por 

certa atividade biológica, a investigação será direcionada para o isolamento e elucidação 

estrutural das substâncias desejadas.   

Na incessante busca por novos analgésicos e anti-inflamatórios que tenham como 

característica baixo custo, alta eficácia e baixa toxidade, observou-se a ação do extrato 

etanólico bruto da entrecasca de Sideroxylon obtusifolium, usada popularmente para 

tratar dores em geral, como agente hipoglicemiante e anti-inflamatório. 

Na avaliação da atividade analgésica, observa-se que o EE da entrecasca da S. 

obtusifolium, quando administrado por via oral, é capaz de produzir um efeito 

antinociceptivo, demonstrado no modelo de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético em camundongos. Este método é sensível aos anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs), analgésicos narcóticos e outras drogas de ação central (COLLIER et al., 1968). 

Nossos resultados confirmam estudos prévios da literatura, os quais demonstram que o 

AAS causa significativa inibição da nocicepção induzida pelo ácido acético. 

A literatura sugere que o ácido acético age através da liberação de mediadores 

endógenos que estimulam os neurônios nociceptores (COLLIER et al., 1968). Ribeiro et 

al. (2000) demonstraram que a atividade nociceptiva do ácido acético pode ser devido a 

liberação de citocinas, tais como TNF-α, IL-1β e IL-8, por macrófagos e mastócitos 

peritoneais residentes. Portanto, os resultados apresentados em estudos prévios e em 

nossos achados podem indicar que a ação antinociceptiva do EE da entrecasca da S. 

obtusifolium nas contorções abdominais induzidas por ácido acético pode ser devido à 

inibição da liberação de TNF-α, IL-1β e IL-8 por células peritoneais residentes. 

Entretanto, esta possibilidade necessita ser investigada em estudos futuros. 

A inibição evocada pelo EE da entrecasca da S. obtusifolium é similar a do AAS 

na resposta nociceptiva visceral induzida pelo ácido acético a 0,6%, quando administrado 

oralmente (400 mg/kg). 
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Estudos prévios têm demonstrado que a formalina, um outro agente químico 

capaz de induzir dor, age liberando vários mediadores inflamatórios e apresenta duas 

fases: uma fase neurogênica (primeira-fase) e uma fase inflamatória (segunda-fase) 

(HUNSKAAR et al., 1985b; HUNSKAAR; HOLE, 1987). Neste estudo mostramos que o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium, quando administrado por via oral, produz inibição 

apenas sobre a segunda-fase (nocicepção inflamatória) no teste de formalina em 

camundongos. 

A inibição da nocicepção na segunda-fase do teste de formalina é um modelo 

experimental com capacidade de identificar uma provável atividade anti-inflamatória de 

uma substância, que apresenta a participação efetiva de mediadores pró-inflamatórios. A 

literatura mostra que os AINEs (tais como aspirina, ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco), 

conhecidos por inibir a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), são ineficientes ou 

causam pequena inibição na primeira-fase do teste de formalina (HUNSKAAR et al., 

1985a). Entretanto, os AINEs podem atenuar, de maneira dose-dependente, a segunda-

fase da nocicepção induzida pela formalina (HUNSKAAR; HOLE, 1987). 

Estes dados sugerem que o extrato estudado pode produzir ação antinociceptiva 

através da inibição da COX e, consequentemente, da síntese de PGs. Entretanto, a 

possibilidade deste extrato estar agindo via COX precisa ser testada em experimentos 

futuros. 

 As doses do EE da entrecasca da S. obtusifolium que inibiram a nocicepção 

causada pelo ácido acético não tiveram efeito no teste de placa quente. Não foi 

observado aumento no tempo de latência no teste da placa quente com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium. À temperatura de 55ºC pode-se observar e quantificar o 

efeito da morfina, como analgésico, e de outros agonistas narcóticos. Entretanto, os 

analgésicos não narcóticos, tipo indometacina e outros AINEs, não são eficazes (EDDY; 

LEIMBACH, 1953). Portanto, nossos resultados sugerem que o EE da S. obtusifolium não 

tem ação antinociceptiva central. 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium foi 

utilizado o modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos; um modelo 

animal amplamente empregado para triagem de compostos com potencial anti-

inflamatório, e tem sido utilizado com freqüência para avaliar a atividade 

antiedematogência de produtos naturais. A carragenina é um colóide obtido por extração 

em fase aquosa de variedades naturais de algas das famílias Gigartinaceae, 

Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae da classe Rhodophyceae (algas 

vermelhas). Sua administração na pata promove intensa vasodilatação e extravasamento 

plasmático pela liberação de mediadores, que contribuem também na intensa migração 

celular para o sítio inflamatório. 
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Este modelo experimental exibe um alto grau de reprodutibilidade. Em ratos, a 

resposta inflamatória induzida pela carragenina é caracterizada por uma resposta bifásica 

com uma formação de edema marcante, resultante da rápida produção de vários 

mediadores inflamatórios tais como, histamina, 5-HT e bradicinina (primeira-fase), a qual 

é sustentada pela liberação de PGs e NO (segunda-fase) com pico em 3 h, produzidos 

pelas isoformas induzíveis das enzimas COX (COX-2) e óxido nítrico sintase (iNOS), 

respectivamente (SEIBERT et al., 1994). No presente estudo, observa-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos entre a segunda e quarta 

hora após a injeção do agente flogístico. Nota-se também que o AAS, uma droga AINE, 

inibe de forma significativa a formação do edema, confirmando dados da literatura 

(HUNSKAAR et al., 1985a). 

A atividade antiedematogênica apresentada pelo EE da entrecasca da S. 

obtusifolium pode estar relacionada, ao menos em parte, a forte presença de taninos, 

flavonóides e triterpenos; substâncias essas que apresentam atividade anti-inflamatória e 

que podem estar inibindo uma ou mais vias de sinalização intracelulares envolvidas nos 

efeitos de vários mediadores inflamatórios como as PGs e/ou COX. 

 No ensaio de peritonite induzida por carragenina em ratos, nota-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta inflamatória provocada pela carragenina no peritônio de ratos, 4 h após a 

injeção do agente flogístico, de forma similar ao observado com a dexametasona, uma 

droga anti-inflamatória esteroidal. A dexametasona e outros glicocorticóides inibem a 

liberação de mediadores inflamatórios de várias células, em particular leucócitos, 

mastócitos, plaquetas, células endoteliais e macrófagos residentes, mas também são 

potentes inibidores da síntese de iNOS (macrofágica) (KLIMENKO; PAVLOVA, 1999).  

O recrutamento de células durante a inflamação depende da liberação de 

mediadores, os quais são responsáveis pelas mudanças locais, vascular e tecidual, bem 

como pelo recrutamento de células defensoras do hospedeiro (LUSTER et al., 2005). A 

inflamação induzida pela carragenina envolve a migração celular, extravasamento 

plasmático e produção de mediadores, tais como NO, PGE2, IL-1β, IL-6 e TNF-α 

(SALVEMINI et al., 1996; LORAM et al., 2007). Estes mediadores são capazes de 

recrutar leucócitos, tais como neutrófilos, em vários modelos experimentais. O EE da 

entrecasca da S. obtusifolium é capaz de inibir a migração leucocitária induzida pela 

injeção i.p. de carragenina, no modelo de peritonite. 

 Sabe-se que os processos oxidativos estão associados ao envelhecimento, 

mutação do material genético e da degradação do tecido vivo, além de processos 

inflamatórios. Os compostos responsáveis por essa ação indesejável são conhecidos 
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como radicais livres, e as substâncias que combatem esses radicais são os chamados 

antioxidantes.  

Considerando que o uso de excessivo de antioxidantes não é muito recomendado, 

uma vez que podem promover efeitos colaterais, observa-se uma tendência para o uso 

de produtos naturais ricos em antioxidantes. Além dos alimentos já conhecidos que 

possuem antioxidantes, como frutas e verduras, a procura de espécies vegetais que 

possuam esta atividade vem se acentuando. 

O modelo de captura do radical estável DPPH é um método amplamente usado 

para avaliar a atividade antioxidante de compostos naturais em um tempo relativamente 

curto quando comparado com outros métodos. O efeito do antioxidante sobre o radical 

DPPH capturado deve-se a sua habilidade de doar hidrogênio. O DPPH é um radical livre 

estável que aceita um elétron ou um radical hidrogênio para torna-se uma molécula 

diamagnética estável (GÜLÇIN et al., 2004; PIAO et al., 2004). 

A capacidade de redução do radical DPPH foi determinada pelo ensaio 

quantitativo, o qual é quantificado pelo decréscimo na absorbância em 515 nm induzida 

pelo antioxidante. 

A característica estrutural responsável pela atividade sequestrante do radical livre 

é devido a presença dos grupos fenólicos. A posição do grupo hidroxila doador de 

elétrons na posição orto também diminui a entropia de dissociação da ligação O-H e 

aumenta a velocidade de transferência do átomo de hidrogênio para o radical peroxila. A 

insaturação da dupla ligação da cadeia lateral também maximiza a estabilização do 

radical fenólico. 

Então, a atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e das suas frações 

acetato de etila e hidrometanólica, provenientes da extração líquido-líquido, pode ser 

explicada pela presença de compostos polifenólicos presentes nesse extrato e frações, 

demonstrado na quantificação de fenóis totais.  

Visto o EE da entrecasca da S. obtusifolium apresentar atividades antinociceptiva, 

anti-inflamatória e antioxidante, é provável que haja uma relação entre as atividades 

antinociceptiva e anti-inflamatória com a ação antioxidante observada neste estudo. 

Este trabalho contribui para a compreensão de alguns efeitos farmacológicos 

atribuídos a S. obtusifolium pela população, tais como ação analgésica e anti-

inflamatória. Porém, é necessário que estudos complementares sejam realizados, 

visando esclarecer ainda mais seus mecanismos de ação, e com isso estabelecer 

maiores critérios de eficácia e segurança para o uso dessa planta, colaborando assim 

com uma fonte promissora de novos fitoterápicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados do presente trabalho permitem estender os dados descritos na 

literatura e o conhecimento da medicina popular, onde se observou que o extrato 

etanólico bruto da Sideroxylon obtusifolium apresenta ações antinociceptiva, anti-

inflamatória e antioxidante. 

Analisando os resultados, observou-se que este efeito antinociceptivo e anti-

inflamatório pode estar envolvido em parte na inibição da COX. 

Além disso, foi demonstrado que o extrato etanólico bruto também tem uma boa 

ação como agente antioxidante, e quando fracionado, esse efeito se repete apenas nas 

frações acetato de etila e hidrometanólica, com potencial ainda maior deste efeito. Tal 

ação pode estar relacionada à metabólitos fenólicos, como taninos, flavonóides, fenóis 

simples, dentre outros, pois a relação da quantificação total com a atividade antioxidante 

é diretamente proporcional. 

Experimentos adicionais com os fracionados do extrato etanólico bruto e com 

compostos isolados devem ser realizados para esclarecer melhor os mecanismos de 

ação envolvidos nas atividades antinociceptiva e anti-inflamatória. 

Os resultados deste trabalho, em conjunto com os dados descritos na literatura, 

mostram nitidamente que plantas medicinais são fontes de uma variedade de compostos 

com atividades biológicas, que podem dar origem ou servir de protótipo para o 

desenvolvimento de novos fármacos e/ou fitofármacos.  
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RESUMO 

ARAÚJO NETO, Vitor. Estudo das atividades antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. p. 61 

(Dissertação – Mestrado em Biotecnologia). 

 

A planta escolhida pertence à família Sapotaceae. Este estudo teve como objetivo 

contribuir para o conhecimento científico das ações antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da entrecasca da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularmente conhecida como “quixabeira” e usada no tratamento da dor e inflamação. 

Para tanto, o extrato etanólico bruto (EE, 459,60 g) da entrecasca da planta seca e 

triturada foi submetido à extração líquido-líquido (400 g) com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila, obtendo assim as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica (6,08 g), 

acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g). Este extrato e suas frações foram 

submetidos à prospecção fitoquímica detectando assim grupos de metabólitos 

secundários relevantes, como fenóis, flavonóides, xantonas, esteróides, triterpenóides, 

saponinas, taninos e catequinas. Em seguida, foram avaliados os efeitos desse extrato 

na nocicepção (nos modelos de contorções abdominais induzida por ácido acético, placa 

quente e formalina em camundongos), inflamação (nos modelos de edema de pata e de 

peritonite induzidos por carragenina em ratos) e oxidação (método do seqüestro do 

DPPH). No modelo de contorções abdominais induzida por ácido acético, o EE quando 

administrado por via oral na concentração de 400 mg/kg apresentou inibição similar ao 

AAS. Já no modelo da placa quente o EE não influenciou no aumento do tempo de 

latência pelo estímulo térmico de 55 ± 0,5°C, sugerindo não tem ação antinociceptiva 

central. Observando o modelo da formalina o efeito do EE apresentou inibição apenas na 

segunda fase mostrando antinocicepção do tipo inflamatória, sugerindo ação através da 

inibição da ciclo-oxigenase (COX). Na avaliação da ação anti-inflamatória pelo modelo de 

edema de pata induzido por carragenina em ratos, demonstrou que a administração oral 

do EE foi efetivo em reduzir a resposta edematogênica entre a segunda e quarta hora 

após a injeção de carragenina. No modelo de peritonite demonstrou que o EE por via oral 

foi efetivo em reduzir a migração leucocitária após 4 h a injeção i.p. de carragenina de 

forma similar à dexametasona. O método do seqüestro do DPPH permitiu estabelecer a 

ação antioxidante in vitro do EE e das frações acetato de etila e hidrometanólica, que 

pode estar relacionada aos compostos polifenólicos presentes. Assim, identificamos que 

o extrato da S. obtusifolium possui compostos fitoquímicos que influenciaram nas 

atividades anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, 

. 
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Palavras-chaves: Atividade antinociceptiva; Atividade anti-inflamatória; Atividade 
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ABSTRACT 

ARAÚJO NETO, Vitor. Study of the antinociceptive, anti-inflammatory and 

antioxidant activities of Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. 

p. 61 (Dissertation – Master in Biotechnology). 

 

Sideroxylon obtusifolium belongs to the family Sapotaceae. This study aimed to contribute 

to the scientific knowledge of the antinociceptive, anti-inflammatory and antioxidant 

properties of the steam bark of Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularly known as “quixabeira” and used to treat pain and inflammation. The ethanol 

crude extract of the dried and triturated stem bark (EE, 459,60 g) was submitted to liquid-

liquid extraction (400 g) with hexane, chloroform and ethyl acetate to give fractions 

hexane (11,90 g), chloroform (6,08 g), ethyl acetate (43,72 g) and hydromethanol (181,35 

g). The EE and its fractions were submitted to phytochemical analysis, which detected 

groups of secondary metabolites such as phenols, flavanoids, xanthones, steroids, 

triterpens, saponins, tannins and cathechins. The effects of the extract and its fractions in 

nociception (using the models of abdominal writhing induced by acetic acid, hot plate and 

formalin in mice), inflammation (using the models of paw edema and peritonitis induced 

by carrageenan in mice) and antioxidant (using the scavenging of DPPH method) were 

evaluated. In the model of abdominal writhing induced by acetic acid, the oral treatment 

with of EE at 400 mg/kg had similar inhibition to that of AAS. The model of hot plate 

showed that the EE did not cause an increase in the latency time by the thermal stimulus 

at 55 ± 0.5°C, suggesting does not have central antinociceptive action. The EE only 

inhibited the second phase in the formalin test, which suggested that had inflammatory 

antinociception, which showed possibly acts by inhibiting the enzyme ciclo-oxygenase 

(COX). When evaluating the anti-inflammatory action by the carrageenan-induced paw 

edema model, the oral feeding of the EE was effective in reducing the edema-forming 

response between second and fourth hour after injecting carrageenan. Peritonitis model 

showed that the oral administration of EE was effective in reducing the leukocyte 

migration after 4 h of the i.p. injection of carrageenan, which was similar to 

dexamethasone. The DPPH assay showed the EE and its fractions ethyl acetate and 

hydromethanol present a antioxidant activity in vitro, which can be related to the presence 

of polyphenols. Therefore, the extract of S. obtusifolium has relevant phytochemical, 

which can be influencing the anti-inflammatory, analgesic, and antioxidant activities, 

suggesting it can be submitted to new pharmacological studies and clinical trial. 

 

Key-words: Antinociceptive activity, anti-inflammatory activity, antioxidant activity, 

Sideroxylon obtusifolium; Sapotaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As plantas constituem a essência da vida principalmente pela sua posição singular 

como produtores primários em todas as cadeias alimentares e, em segundo lugar, como 

a única fonte de energia renovável disponível para os animais. A cura através das plantas 

é tão antiga quanto à história da humanidade (MANTELL et al., 1994). 

Vale ressaltar que seu uso na terapêutica não teve origem apenas na experiência 

casual ou em grande conjunto de experiências conscientes, mas principalmente em 

aplicações com pretensões mágicas, que tinham por objetivo aumentar a ação dos 

feitiços e encantamentos (GUILLÉN et al., 1987; LORENZI; MATOS, 2008). Portanto, a 

utilização dessas plantas é uma prática generalizada baseada na crença popular e nas 

várias formações culturais que as usam como recurso terapêutico; ou seja, inúmeras 

plantas com poder de cura se tornaram conhecidas e essas informações são transmitidas 

por diferentes civilizações, de geração a geração, até a era moderna (GUILLÉN et al., 

1987; CECHINEL-FILHO; BRESOLIN, 2003; LORENZI; MATOS, 2008).  

No início do século XIX, com o desenvolvimento da química farmacêutica, as 

plantas passaram a representar a primeira fonte de substâncias para o desenvolvimento 

de medicamentos. Atualmente, apesar do grande desenvolvimento da síntese orgânica e 

de novos processos biotecnológicos, 25% dos medicamentos prescritos nos países 

industrializados são originários de plantas e 120 compostos de origem natural, obtidos a 

partir de cerca de 90 espécies de plantas. Portanto, o reino vegetal é responsável pela 

maior parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura 

(HOSTETTMAN et al., 2003). 

A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que o conhecimento 

tradicional sobre produtos da biodiversidade é um importante instrumento no 

desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos para o combate de doenças que 

assolam as populações dos países em desenvolvimento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002) (cálculos realizados em 1997 mostram que um terço da 

população mundial ainda carece de acesso a medicamentos essenciais – 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2003). A opção de conduzir pesquisas a 

partir da indicação de plantas utilizadas por comunidades diminui o percurso do 

desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores dispõem, antes 

mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual atividade biológica 

esta droga poderia apresentar (FAPESP, 2004). 

Considerando-se ainda, a expansão mundial que os mercados de produtos 

derivados de plantas (fitoterápicos, suplementos alimentares, cosméticos, repelentes de 
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insetos, corantes, etc.) vêm conquistando, e que 25% dos fármacos empregados 

atualmente nos países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos 

fitoterápicos (YUNES; CALIXTO, 2001) (Tabela 1), vê-se que os países detentores de 

grande biodiversidade têm a oportunidade de entrar em mercados bilionários, como o 

farmacêutico e o de suplementos alimentares, que movimentam cerca de 31 bilhões de 

dólares/ano (GRUENWALD, 2002; SIMÕES et al., 2004). O uso de remédios fitoterápicos 

cresceu 380% nos Estados Unidos entre 1990 e 1997, enquanto que estudos realizados 

com a população alemã mostram que 70% das pessoas declaram recorrer à fitoterapia 

como primeira escolha no tratamento de doenças menos graves ou pequenas disfunções 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

 

 

Tabela 1. Exemplos de fármacos isolados de espécies vegetais.  

 

Fonte: Simões et al. (1999) e Yunes; Calixto (2001). 
 
 

No Brasil, as inovações têm sido de baixa ou média intensidade, sendo que os 

fitoterápicos mais vendidos no mercado brasileiro são produzidos a partir das espécies 

estrangeiras (WAGNER, 2002). Apesar da crescente importância dos medicamentos 

fitoterápicos, relativamente poucos estudos são realizados a fim de comprovar sua 
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eficácia e segurança. Desta forma, a maioria dos fitoterápicos fabricados pela indústria 

brasileira está fundamentada somente no uso popular das plantas, sem nenhuma 

comprovação pré-clínica nem clínica, não podendo, portanto, ser competitivo a nível 

nacional e muito menos internacional (YUNES; CALIXTO, 2001). 

Por essas e outras razões, as plantas passaram a ser cogitadas como fonte de 

novas drogas ainda inexploradas, fato este evidenciado pelo número de espécies de 

plantas existentes e pelo fato de apenas uma pequena percentagem ter sido investigada 

do ponto de vista químico e, menor número ainda, do ponto de vista biofarmacológico. 

Como forma de contribuir para um maior esclarecimento no uso das plantas 

medicinais usadas pela população de Sergipe no combate da dor e da inflamação, nós 

investigamos algumas ações farmacológicas como anti-inflamatória e analgésica, 

atribuídas ao uso da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn (Sapotaceae), 

também conhecida como “quixabeira”, assim como possível atividade antioxidante. Para 

o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o extrato etanólico da entrecasca da S. 

obtusifolium em modelos in vivo de dor (contorções abdominais, teste da placa quente e 

formalina). Os modelos utilizados para avaliação da atividade anti-inflamatória foram o 

edema agudo de pata e a peritonite induzidos pela carragenina. Para a avaliação in vitro 

da atividade antioxidante utilizou-se a técnica de seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DPPH) utilizando o extrato etanólico e suas partições hexânica, 

clorofórmica, acetato de etila e metanólica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Inflamação e Dor 

 

 

Inflamação é a resposta de um tecido vivo e vascularizado a um agente infeccioso, 

a um antígeno ou mesmo a um estímulo irritante de natureza física, química ou 

traumática. Esta resposta se manifesta pela presença de eritema (rubor), calor (aumento 

de temperatura na região inflamada), tumor (edema), dor e perda de função do tecido ou 

órgão afetado (CARVALHO, 2004). 

O principal objetivo desta reação complexa e estereotipada é facilitar o acesso ao 

tecido lesado, de células, proteínas e fluidos originalmente banhados por um meio 

extracelular aquoso, de onde está ausente a maioria das células sanguíneas e das 

proteínas plasmáticas, uma vez que estes componentes são muito grandes para cruzar a 

barreira endotelial normal. Portanto, tornam-se necessários mecanismos que permitam o 

acesso das células e proteínas plasmáticas aos sítios extra-vasculares, onde eles são 

necessários para circunscrever, limitar e remover o estímulo lesivo. 

Três eventos principais podem ser identificados durante a instalação de um 

processo inflamatório. O fluxo sanguíneo para o local estará aumentado com os vasos 

ingurgitados em decorrência da vasodilatação arteriolar (microscopicamente, um tecido 

inflamado aparentará conter um maior número de vasos). Ocorre a retração de células 

endoteliais, causando um aumento da permeabilidade vascular e fazendo com que 

moléculas grandes, normalmente restritas ao interior dos vasos, atinjam o espaço 

intersticial (este é um dos mecanismos que permite o acesso ao local dos mediadores 

solúveis do processo inflamatório). O extravasamento de macromoléculas plasmáticas, 

ao aumentar a pressão oncótica local, se faz acompanhar pela saída de água levando à 

formação do edema inflamatório. Leucócitos migram por quimiotaxia, desde os capilares 

até o foco do processo inflamatório. As células polimorfonucleares neutrófilos são o tipo 

celular predominante nos estágios iniciais da resposta. Caso o processo persista, 

aumenta a migração de células mononucleares (monócitos e linfócitos) para o local, 

modificando o padrão do tipo celular prevalecente (RANG et al., 2001). 

A reação inflamatória, devido ao seu papel de destruição de organismos invasores 

e remoção de debris celulares, possuem um caráter potencialmente lesivo ao tecido 

circunjacente. Logo, esta resposta deve ser bem ordenada e controlada pelo organismo. 

Este controle é levado a efeito por uma grande variedade de mecanismos celulares e 

humorais (solúveis), que são ativados quando ocorre uma agressão aos tecidos e que 
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devem ser imediatamente desativados quando o agente lesivo foi afastado. A falha em 

qualquer um destes mecanismos de controle retira o caráter protetor da resposta 

inflamatória, transformando-a em uma entidade nosológica (STVRTINOVA et al., 1995). 

Este processo pode ser dividido em: inflamação aguda, inflamação crônica e 

resposta imune. A divisão das inflamações agudas e crônicas é baseada na duração e 

características patológicas da reação. A inflamação aguda tem, típica ou relativamente, 

curta duração (horas a dias), e é caracterizada por vasodilatação, exsudação de fluido 

rico em proteínas (plasma), migração de células (primariamente neutrófilos) para o sítio 

lesado e, em alguns casos, ativação da cascata de coagulação. Processos patológicos 

causados pela exacerbação de quadros inflamatórios agudos estão entre os maiores 

desafios de gerenciamento para anestesistas e profissionais de cuidados intensivos. 

Sepse, traumas severos e grandes cirurgias são exemplos de situações que apresentam 

os principais componentes inflamatórios agudos (BENJAMIM, 2001; SHERWOOD, 2004). 

O lúpus eritematoso sistêmico, asma, tuberculose, gota, vasculite e silicuse são 

exemplos de doenças inflamatórias crônicas. Estas desordens são caracterizadas por 

longa duração (semanas, meses ou anos), com inflamação ativa, destruição tecidual e 

tentativa de reparo ocorrendo simultaneamente. Infiltração de células mononucleares e 

fibrose são características histológicas típicas de inflamação crônicas (DI VAIO; 

FREITAS, 2001).        

A resposta imune aparece, quando as células imunologicamente competentes são 

ativadas em resposta aos organismos estranhos, ou substâncias antigênicas liberadas 

durante a resposta inflamatória aguda ou crônica. A resposta imune pode ser dividida em 

resposta inatas e adaptativas; o sistema imune inato é ativado imediatamente após uma 

infecção, desencadeando a resposta do hospedeiro ao microrganismo infectante e 

emitindo um sinal de ativação para a resposta imunológica adaptativa. Eventos como a 

vasodilatação, permeabilidade vascular aumentada e infiltração celular são parte da 

resposta imune inata, e seus componentes celulares primários são os macrófagos, 

células dendríticas, células natural killer (NK) e neutrófilos. Proteínas efetoras circulantes 

como o sistema complemento, reagentes de fase aguda e a cascata de coagulação têm 

importante função na imunidade inata. A resposta imunológica adaptativa ou específica 

só é desencadeada após o reconhecimento do patógeno pela resposta imune inata, a 

qual deflagra todo um conjunto de reações singularmente específicas contra o invasor e 

também torna as ações dos componentes da resposta inata muito mais eficazes. Os 

linfócitos são os principais componentes celulares da resposta adquirida, sendo divididos 

em linfócitos B, responsáveis pela resposta humoral, isto é, produção de anticorpos; 

linfócitos T, que fazem a indução da resposta e são responsáveis pelas reações 
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imunológicas mediadas por células; e as células NK, células linfóides ativas na resposta 

inata (DI VAIO; FREITAS, 2001; RANG et al., 2004; SHERWOOD, 2004) 

Esses mecanismos de resposta imunológica, baseados em funções sofisticadas 

dos leucócitos, também são responsáveis pela eliminação de células não funcionantes ou 

lesadas, e assim contribuem para a manutenção da homeostase tecidual. Dessa forma, 

os mecanismos de defesa não apenas protegem o organismo da infecção, mas também 

permitem a remoção de restos celulares e de componentes teciduais destruídos, 

originados, por exemplo, de isquemia ou trauma (WALZOG, 2000). 

Como parte dessa defesa inata, a resposta inflamatória aguda, iniciada em 

situações nocivas, biológicas, químicas ou físicas, dá margem ao recrutamento de 

leucócitos e sua migração rápida e direcionada para regiões alvo dentro do corpo, o 

primeiro de quatro pré-requisitos para uma defesa efetiva nos locais de lesão. No 

segundo passo, os leucócitos desenvolvem instrumentos específicos que são 

responsáveis pela eliminação de materiais estranhos ou células de tecidos lesados. Estes 

leucócitos são impedidos de causar lesão tecidual descontrolada, pelos mecanismos de 

contenção seguidos de formação e, finalmente, resolução da resposta inflamatória aguda. 

Por fim, a inflamação dá passagem aos processos de reparo e cicatrização que permitem 

a recuperação integral da função tecidual, restitutio ad integrum (WALZOG, 2000). 

Entretanto, uma reação inflamatória exacerbada pode levar à lesão tecidual e, se severa, 

causar descompensação fisiológica, disfunção orgânica e morte (SHERWOOD, 2004). 

Os principais mecanismos de defesa do hospedeiro contra microrganismos são os 

anticorpos (defesa humoral) e os leucócitos (defesa celular). Estes são encontrados 

normalmente na corrente sanguínea, o que justifica a importância atribuída, na 

inflamação aguda, aos fenômenos vasculares. Em situações de homeostase, 

normalmente as proteínas plasmáticas e as células circulantes estão contidas no interior 

dos vasos, em movimento no sentido do fluxo sanguíneo. Diante de um estado 

inflamatório, os vasos sanguíneos sofrem várias alterações, com o objetivo de facilitar a 

passagem de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para o local da 

lesão ou da infecção (KUNAR et al., 2005). 

A vasodilatação segue a vasoconstrição inicial que é revertida 10 a 15 minutos 

após a lesão. A transição de constrição para dilatação é mediada por diversos fatores, 

produtos endoteliais, por exemplo, e fatores derivados de mastócitos como leucotrienos 

(LTs), prostaglandinas (PG) e, particularmente, histamina, que contribuem para a 

vasodilatação (ALLER, 2006). 

O edema, uma característica fundamental da inflamação aguda, é causado pelo 

aumento da permeabilidade vascular, que leva ao extravasamento transvascular de fluido 

rico em proteínas de alto peso molecular (exsudato) do compartimento intravascular para 
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o interstício (KUNAR et al., 2005; ALLER et al., 2006). Resultado das ações de 

mediadores como histamina, bradicinina, LTs, componentes do complemento, substância 

P e fator de ativação plaquetária (PAF). Estes fatores alteram intensamente as funções 

de barreira dos pequenos vasos e aumentam a permeabilidade dos capilares e vênulas à 

água e proteínas. Um papel fundamental da mudança na permeabilidade vascular é 

facilitar a chegada de células e fatores solúveis, como anticorpos e proteínas de fase 

aguda, ao sítio de lesão tecidual (DI VAIO; FREITAS, 2001; ALLER., 2006). 

A vasodilatação e a exsudação plasmática são acompanhadas pela marginação 

de leucócitos, sua adesão e migração (SHERWOOD, 2004). A migração leucocitária para 

os sítios de inflamação é crucial para as funções celulares dos leucócitos tanto na 

imunidade inata quanto na adaptativa, a qual também foi implicada como uma 

característica chave em inúmeras doenças inflamatórias como lesão de isquemia-

reperfusão, artrite, doença inflamatória intestinal e a síndrome de disfunção múltipla dos 

órgãos, associada à sepse e ao trauma (VAN MIERT, 2002). A migração de neutrófilos, 

monócitos e células NK é comumente iniciada em respostas inatas, através da geração 

local de mediadores inflamatórios, como quimiocinas e citocinas específicas, seguindo 

uma lesão inflamatória. 

Várias citocinas pró-inflamatórias (exemplos: IL-1β, IL-6, TNF-α) estão envolvidas 

na geração da febre e estimulam a hipófise a liberar hormônios do estresse. Elas também 

estimulam o fígado a sintetizar inúmeras proteínas de fase aguda como proteína C 

reativa, fibrinogênio, e importantes antiproteases (NYSTROM, 1998). 

A dor constitui um importante sistema de alarme do organismo para sinalizar a 

existência de ameaça à integridade tissular, sendo assim um dos sinais característicos da 

resposta inflamatória. Sempre que uma célula ou várias células em um tecido são 

lesadas, diversas substâncias são liberadas. Uma injúria periférica ou em um nervo faz 

com que vários mediadores inflamatórios sejam liberados, sensibilizando vários 

receptores da dor (nociceptores). Com o objetivo de investigar esse fenômeno e verificar 

a relação dessas substâncias com o fenômeno da dor, vários autores demonstraram que 

a dor é provocada por substâncias, tais como: acetilcolina (ACh), 5-hidroxitriptamina (5-

HT, serotonina), histamina, substância P, angiotensina, bradicinina, entre outros 

(KATZUNG, 2000; DE LEO, 2002). 

A dor, uma sensação que normalmente é desagradável e subjetiva, indica um 

problema orgânico ou a possibilidade de uma lesão do corpo, funciona como um alerta e 

envolve nocicepção (percepção da dor) e consciência da dor, sua origem, seu significado, 

suas conseqüências e como aliviar. Para isso, deve haver atividade cortical, que é 

evidenciado pelo choro, expressão facial, capacidade de visualização e consciência 

espacial de pessoas e objetos. A percepção de estímulos nocivos denominada de 
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nocicepção, não é a mesma que dor, que é uma experiência subjetiva e inclui um forte 

componente emocional e afetivo (RANG et al., 1999). Milhões de pessoas em todo 

mundo vivem e morrem sentindo dor (DE LEO, 2002). 

A dor se inicia em terminações nervosas específicas, que são denominadas de 

nociceptores, os quais se encontram distribuídos por todo o corpo e transmitem as 

mensagens sob a forma de impulsos elétricos, ao longo dos nervos até a medula 

espinhal, e em seguida ao cérebro. Algumas vezes, o sinal desencadeia uma resposta 

reflexa ao chegar à medula espinhal. Quando isto ocorre, um sinal é imediatamente 

reenviado ao longo de nervos motores até o local original da dor, desencadeando a 

contração muscular. Um exemplo de resposta reflexa é a reação imediata de afastamento 

quando tocamos inadvertidamente alguma coisa muito quente. Somente quando o 

cérebro processa o sinal e o interpreta como dor, o indivíduo passa a ter uma percepção 

consciente da mesma (GOODMAN; GILMAN, 1996). 

A dor inflamatória é trazida a efeito pela liberação de mediadores inflamatórios que 

desencadeiam a sensibilização de nociceptores presentes nas terminações de fibras 

nervosas aferentes primárias (principalmente fibras C e Aδ ). Em consequência disso, 

potenciais de ação são desencadeados por estímulos previamente sublimiares (alodínia) 

ou estímulos supralimiares passam a desencadear respostas maiores em intensidade 

e/ou duração (hiperalgesia). A alodínia e a hiperalgesia inflamatória resultam da atuação 

de mediadores liberados pelo endotélio vascular, por fibras nervosas sensoriais e 

autonômicas, por células inflamatórias locais e migratórias, de precursores plasmáticos, 

entre outros. O primeiro mediador para o qual se descreveu esta função foi a bradicinina. 

Desde então, foram identificados vários outros, de ação direta ou indireta, dentre os quais 

estão a PGE2, prostaciclina (PGI2), LTB4, ácido (8R,15S)-dihidroxiicosa-(5E-9,11,13Z) 

tetraenóico (8R,15S-diHETE), 5-HT, adenosina, histamina, interleucina (IL)-1 e IL-8, fator 

de crescimento do nervo (NGF), fator de necrose tumoral (TNF)-α (LEVINE; 

REICHLING,1999) e mediadores derivados de fibras sensoriais (substância P e outras).  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IAPS) define dor como uma 

“experiência desagradável, de natureza sensorial, cognitiva e emocional, associada a 

dano tissular real ou potencial”. Esta definição engloba não apenas a dor inflamatória, 

mas também a dor neuropática (derivada de anormalidade neurofisiológicas ou 

morfológicas envolvendo fibras sensoriais). 
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2.2 Radicais livres e antioxidantes 

 

 

O oxigênio molecular constitui, atualmente, cerca de 20% do ar atmosférico, sendo 

sua principal fonte o processo fotossintético, notadamente através de algas marinhas 

(HENDRY, 1994). As oxidações biológicas realizadas através do oxigênio molecular 

representam a principal fonte de energia utilizada pela grande maioria de plantas e 

animais. 

Tanto através da produção biológica de oxigênio pelo processo fotossintético, 

como através da utilização do oxigênio pela respiração mitocondrial em plantas e 

animais, as reações bioquímicas se desenvolvem de tal maneira que geram produtos 

secundários, na ordem de 2% dos produtos finais (H2O e CO2) (CHANGE et al., 1979). 

Estes intermediários da redução parcial do oxigênio são conhecidos globalmente como 

espécies reativas de oxigênio (ERO), e possuem reatividades químicas marcadamente 

mais acentuadas que o oxigênio molecular (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Estas 

ERO são: o radical ânion superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical 

hidroxil (.OH), o radical peróxil (ROO.) e o oxigênio singlete (1O2). Os três primeiros são 

produtos da redução sequencial univalente do oxigênio molecular (O2), por adição de dois 

elétrons, originando H2O2, e adição de três elétrons, originando OH e água. A redução 

total, tetravalente do oxigênio molecular, produz água. O radical peroxil e o radical 

hidroxila são produtos secundários da cadeia bioquímica de reações de ERO, também 

conhecida como reação de lipoperoxidação (YUNES, 2001). 

Das espécies acima mencionadas, três são radicais livres de oxigênio, oxiradicais 

ou ERO: O2
-, .OH e ROO.; o primeiro é uma ERO pouco reativa, atuando quimicamente 

como um redutor suave, enquanto os outros dois são oxiradicais de reatividades 

químicas capazes de proporcionar reações de iniciação. O H2O2 é uma molécula estável, 

com capacidade de reagir com o ubíquo Fe+2 dos sistemas biológicos, produzindo o 

radical hidroxil, através da reação de Fenton devendo, por isso, ser considerado um 

radical livre “encoberto”. Paralelamente, e mais recentemente, ficou evidenciada a 

contribuição deletéria de espécies reativas de nitrogênio (ERN) nos sistemas biológicos, 

pela ação do monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO), mas principalmente através 

de sua combinação com o O2
- formando peroxinitrito (ONOO-), o qual, mesmo não sendo 

um radical, é uma forma muito reativa (BECKMANN et al., 1990). 

A toxicidade associada ao consumo do oxigênio poderia ser resumida como 

decorrência do determinismo, vinculado à segunda lei da termodinâmica, no qual a vida 

(organização) é mantida pelo gasto de energia, em última análise, do seu poder redutor, 
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enquanto que a morte (desorganização) constituiria os processos de oxidação (HENDRY, 

1994).   

Por conseqüência, as plantas, ao longo do tempo evolutivo, assim como também 

os organismos animais, foram dotadas de distintas defesas antioxidantes (DA), para 

compensar os efeitos deletérios associados à constante formação de ERO e ERN 

oriundas da presença e utilização do oxigênio nos seus tecidos. Dentro da fisiologia das 

plantas, as suas DA podem ser afetadas por inúmeros fatores estressantes, como intensa 

iluminação, deficiência mineral, vento, seca, oscilações da temperatura, sazonalidade, 

ontogenia, xenobiontes, entre outros (SALIN, 1991; HENDRY, 1994; ABASSI et al., 1998; 

GRACE et al., 1998; KRONFUSS et al., 1998). Curiosamente, os processos deletérios 

que envolvem transição de anóxia para normóxia em tecidos de rizomas de plantas são 

análogos aos verificados em tecidos de rizomas de plantas são análogo aos verificados 

em tecidos animais, como, por exemplo, no infarto do miocárdio, e conhecidos como 

injúria de reperfusão (HENDRY, 1994; BIERNELT et al., 1998). Em vários outros 

aspectos, as plantas assemelham-se aos animais quanto às suas DA, como, por 

exemplo, face ao consumo de O2 (WILHELM FILHO et al., 2000), o seu decréscimo 

durante o envelhecimento (BARTOLI et al., 1997; ROGIERS et al., 1998; ZENG et al., 

1998), suas dependência sazonal (GRACE et al., 1998) ou ontogenética (ABASSI et al., 

1998), e seu aumento acompanhando períodos pós-aclimatação a baixas temperaturas 

(ZHAO, 1998). 

O uso terapêutico de plantas parece ser tão antigo quanto a própria espécie 

humana. Entretanto, o conhecimento das propriedades antioxidantes é relativamente 

recente, especialmente nas duas últimas décadas onde observa-se um enorme 

crescimento da investigação científica neste particular, envolvendo desde o efeito de 

extratos brutos, de frações ou componentes isolados e/ou modificados.           

As plantas estudadas até o momento, e que apresentam propriedades 

antioxidantes, compreendem desde as algas, passando por briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas, ou seja, todos os grandes grupos taxonômicos vegetais 

(ZUANAZZI, 2004). 

Os antioxidantes vegetais são de natureza muito variada, mas indubitavelmente, 

os flavonóides constituem o grupo mais representativo encontrado com elevada 

diversidade de formas (RICE-EVANS et al., 1995), com descrição de mais de quatro mil 

compostos distintos até a presente data (HARBORNE, 1988). Seguindo os flavonóides, a 

variedade de quase mil tipos diferentes de carotenóides descritos em plantas também 

chama a atenção. Além destes dois grupos principais, existem outros compostos 

encontrados em plantas com propriedades antioxidantes já descritas na literatura, como 

terpenóides, cumarinas, saponinas, curcuminas, ácidos cafeico, ácidos hidrocinâmicos, 



 

 

11

entre outros (RICE-EVANS et al., 1995; 1996; CHEN; HO, 1997; IELPO et al., 1998; 

MANACH et al., 1999). Entre os antioxidantes hodiernamente mais empregados na 

suplementação, estão os antioxidantes lipossolúveis α-tocoferol (componente majoritário 

da vitamina E), tocotrienóis, licopeno e o hidrossolúvel ácido ascórbico (ou vitamina C), 

os quais têm sido extensivamente estudados. 

O termo flavonóide engloba um grupo de compostos polifenólicos complexos que 

apresenta uma estrutura comum caracterizada por dois anéis aromáticos (A e B) e um 

heterociclo oxigenado (anel C) (Figura 1). Como mencionado anteriormente, a família dos 

flavonóides é composta por mais de 4.000 diferentes compostos fenólicos descritos, e 

inclui os subgrupos flavonóis, flavononas, antocianidinas, flavonas e flavonóis 

(HARBORNE, 1988). As diferenças individuais dentro de cada grupo resultam de uma 

variação no número e posição dos grupamentos hidroxilas, por modificações nos núcleos 

(especialmente a saturação do heterociclo pirônico) e pelo grau de metilação e 

glicosilação, as quais afetam várias propriedades dos flavonóides, particularmente a 

hidrofobicidade das moléculas. Dentro dos grupos flavonas e flavonol, os compostos mais 

facilmente encontrados são aqueles com hidroxilas nas posições 3’ e 4’ do anel B e, em 

menor extensão, aqueles com apenas uma hidroxilação na posição 4’. O sítio de 

glicosilação preferido dos flavonóides é a posição 3’ e, com menor freqüência, a posição 

7’. A glicose é o carboidrato mais usual, mas outros resíduos de açúcares podem 

também ser encontrados, como xilose, galactose e ramnose (HERTOG et al., 1993a). 
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                 Figura 1. Estrutura Básica do Flavonóide. Fonte: Zuanazzi (2004). 
 

 

Os flavonóides existem naturalmente numa grande variedade de alimentos de 

origem vegetal como frutas, verduras, vegetais, sementes, flores e folhas, e fazem parte 

integral da dieta humana (HERMMAN, 1976; HERTOG et al., 1992; HERTOG et al., 

1993a). As maiores fontes desse flavonóides são o chá preto (48%), cebola (29%), maçã 

(7%) e vinho tinto (1%) (HERTOG et al., 1993b). 

 As propriedades antioxidantes dos flavonóides têm, assim, atraído a atenção para 

nutrição preventiva, pois eles protegem os constituintes alimentares contra o dano 
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oxidativo, podendo também contribuir para a prevenção de importantes patologias, como 

doenças cardiovasculares, envelhecimento, cânceres, entre outras. Existem vários 

relatos que os flavonóides exibem uma grande variedade de efeitos biológicos, incluindo 

ação antibacteriana, antiviral (HANASAKI et al., 1994), anti-inflamatória e antialérgica 

(HOPE et al., 1983; MIDDLETON, 1992; HANASAKI et al., 1994), e vasodilatadora 

(DUARTE et al., 1993). Além disto, eles inibem in vitro a peroxidação lipídica (RATTY, 

1988; MORA et al., 1990; TERÃO et al., 1994; VINSON et al., 1995; SUGIHARA et al., 

1999), agregação plaquetária (GRYGLEWSKI et al., 1987; TZENG et al., 1991; NEIVA et 

al., 1999), a permeabilidade e a fragilidade capilar (TOREL et al., 1986), e a atividade de 

enzimas, como a ciclo-oxigenase e a lipoxigenase (HOPE et al., 1983; MIDDLETO 1992; 

ROBACK et al., 1998). Os flavonóides exercem esses efeitos como antioxidantes, 

seqüestradores de ERO (scavengers) (CAVALLINI et al., 1978; FRAGA et al., 1987; 

YUTING et al., 1990; HANASAKI et al., 1994). Por outro lado, alguns extratos de plantas 

podem igualmente exibir propriedades pró-oxidantes, se presentes em concentrações 

relativamente pequenas, enquanto que alguns flavonóides, quando na presença elevada 

de metais de transição como ferro (SUGIHARA et al., 1999), ou na presença de NO 

(OHSHIMA et al., 1998), também demonstraram uma condição pró-oxidante.       

 

 

2.3 Brasil: Biodiversidade 

 

 

O Brasil é considerado o país com maior biodiversidade no planeta, com cerca de 

55.000 espécies nativas distribuídas nos seus seis biomas (DRUMOND et al., 2000). 

Dentre esses o bioma da Caatinga (Figura 2) se destaca por apresentar um mosaico de 

árvores e arbustos decíduos e xerófilos, espinhosos, misturados com um grande número 

de cactos e bromélias (OLIVEIRA, 1995). Neste ambiente, encontram-se plantas de 

reconhecida atividade farmacológica pela população local, bem como espécies de 

ocorrência endêmica, algumas ainda desconhecidas pela ciência, tanto do ponto de vista 

botânico, químico, farmacológico e econômico (DRUMOND et al., 2000). 

Este ecossistema, um dos maiores e distintos biomas brasileiros (FERRI, 1980), 

ocupa uma área de 734.478 Km2, incluindo partes dos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais 

(CASTELLETI et al., 2004). É o único bioma exclusivamente brasileiro. Portanto, grande 

parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada em nenhum outro lugar do 

mundo. Ferri (1980) reconheceu muitas formas de Caatinga, tais como: agreste, 

carrasco, sertão, cariri e seridó, que variam em fisionomia e em composição florística. 
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São reconhecidas 12 tipologias da Caatinga, que despertam atenção especial pelos 

exemplos fascinantes de adaptação ao semi-árido (GIULIETTI et al., 2004b). 

Entretanto, dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, provavelmente, o mais 

desvalorizado e pouco conhecido botanicamente. Apesar de se apresentar em um estado 

bastante alterado, a Caatinga contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com 

elevado número de espécies remanescentes de vegetação ainda bem preservados, que 

incluem um número expressivo de táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al., 2004b). 

A Caatinga tem sido bastante modificada pelo homem (CASTELLETTI et al., 

2004). Os solos nordestinos vêm sofrendo um processo intenso de desertificação devido 

à substituição da vegetação natural por monoculturas, principalmente, por meio de 

queimadas. O desmatamento e as culturas irrigadas estão levando à salinização dos 

solos, aumentando, ainda mais a evaporação da água neles contida e, dessa forma, 

acelerando a desertificação (GARDA, 1996). Apesar das ameaças à sua integridade, 

menos de 2% da Caatinga está protegida em unidades de conservação de proteção 

integral (TABARELLI; VICENTE, 2004). A perda das paisagens observada tem 

consequências graves para a manutenção da biodiversidade. A fragmentação de toda 

Caatinga pode levar ao desaparecimento de espécies de organismos endêmicos da 

região (CASTELLETTI et al., 2004) e de espécies com grandes potencialidades sócio-

econômicas. 

 

 

 

 
Figura 2. As Caatingas. Fonte: Bernardes (1999). 



 

 

14

 

O uso das plantas nativas é muito diverso, e em termos práticos, pode ser dividido 

pelo tipo de produto fornecido: óleos fixos; ceras; látex e produtos químicos; fibras; 

alimentos; óleos essenciais; medicinais; e madeiras (GIULIETTI et al., 2004a). Hoje, 

cerca de 70% da Caatinga já se encontram alterados pelo homem com muitas de suas 

espécies figurando na lista de ameaçadas de extinção do IBAMA (KIILL, 2002). Reverter 

esse quadro pode determinar que espécies encontradas somente ali possam contribuir 

com estudos e novos tratamentos para patologias ainda incuráveis ou evitar danos à 

saúde pelo uso incorreto das plantas. A variedade de plantas medicinais usada para as 

mais diversas enfermidades torna a Caatinga ímpar no cenário dos fitoterápicos. 

Atualmente existe uma busca por parte da comunidade científica em estudar 

esses fitoterápicos usados pela população por duas razões principais: encontrar doses e 

posologias corretas para o uso dessas plantas como medicamentos e, principalmente, 

porque estudar plantas que já possuem um histórico de uso por comunidades encurta o 

percurso do desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores 

dispõem, antes mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual 

atividade biológica esta planta poderia apresentar (FAPESP, 2004). Além do efeito já 

explorado pela comunidade, podem-se encontrar metabólitos secundários, e futuros 

novos fitomedicamentos, que seriam implantados no tratamento de outras patologias. 

Esses aspectos, aliados à degradação dos ecossistemas, estimulam pesquisas 

em produtos naturais e tornam urgente o estabelecimento de programas para promover o 

levantamento desta riqueza nativa, na busca de contribuir, efetivamente, para o 

desenvolvimento auto-sustentável da região, oferecendo ao Estado uma alternativa de 

elevado potencial econômico. 

 

 

2.4 Plantas medicinais 

 

 

O uso das propriedades terapêuticas das plantas medicinais é uma prática 

multimilenar aparecendo nos tratados de fitoterapia das grandes civilizações, muitas 

delas já extintas, como também nas tradições orais de tribos indígenas e povos de todos 

os continentes, principalmente dos índios brasileiros que constantemente são abordados 

por pesquisadores estrangeiros interessados em descobrirem substâncias naturais, em 

grandes quantidades na nossa flora tropical, que sejam capazes de produzir novos 

medicamentos. 
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O desenvolvimento da Química Orgânica e da tecnologia industrial tem permitido a 

análise, isolamento, refino e síntese dos princípios ativos das plantas. Um exemplo desse 

desenvolvimento é ilustrado na história da aspirina que foi originada a partir de pesquisas 

com extratos obtidos da casca da árvore salgueiro (Salix spp.) que já era indicada por 

médicos do antigo Egito e da antiga Grécia para o controle de inflamações. Depois de 

analisado e sintetizado por químicos alemães, o ácido acetilsalicílico tornou-se a aspirina, 

medicamento de grande sucesso no século XX com mais de 100 bilhões de comprimidos 

vendidos em todo o mundo, e cuja produção atinge cerca de 100 toneladas por ano. 

É muito comum encontrar nas feiras livres do Brasil barracas expondo à venda 

ervas medicinais. Grande parte das plantas medicinais é formada por árvores cujas 

cascas ricas em taninos e quinonas apresentam características fitoterápicas relacionadas 

ao controle de processos inflamatórios e de micoses. Muitas dessas características já 

estão comprovadas cientificamente como: da “aroeira” (Schinus terebinthifolius Raddi.) 

que é anti-inflamatória e bactericida; do “cajueiro” (Anacardium occidentale L.), anti-

inflamatório, bactericida e analgésico; e do “ipê-roxo” (Tabebuia avelanedae Lor. ex. 

Griseb.), antitumoral e antimicrobiano. Ervas aromáticas, como o alho e o gengibre, 

também são conhecidas milenarmente por suas propriedades medicinais. O alho (Allium 

sativum L.), rico em alicina e aliina, possui ação antiviral e bactericida, enquanto que o 

gengibre (Zingiber officinale Rox.) possui gingerol e shogaol, que são potentes 

moluscidas (AGRA, 1996; DINIZ et al., 1997). 

A flora brasileira é muito rica em espécies com princípios ativos de importância 

terapêutica, com potencialidades não apenas de utilização na medicina natural como 

também na agricultura natural no controle integrado de pragas e doenças de plantas 

cultivadas. 

 

 

2.4.1 Fármacos extraídos de plantas 

 

 

São inúmeros os compostos extraídos de plantas empregados na preparação de 

agentes terapêuticos que já se encontram disponíveis no mercado farmacêutico. Muitos 

deles são utilizados de forma pura ou associados a outras substâncias naturais ou 

sintéticas. Além dos produtos já comercializados, uma elevada gama de novas moléculas 

de origem natural (plantas ou micróbios) ou derivados e/ou análogos passa 

continuamente por estudos farmacológicos pormenorizados, vindo a incrementar a cada 

ano o arsenal de agentes terapêuticos. 
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Acredita-se que, atualmente, cerca de 120 substâncias puras isoladas de plantas, 

em geral através de indicações da fitoterapia e estudos fitoquímicos bio-direcionados, são 

usadas com finalidade terapêutica (DOUGLAS KINGHORN, 2002). A grande maioria 

destes compostos não foi obtida através de síntese economicamente viável e são 

isoladas a partir da planta cultivada ou nativa (RATES, 2001). Há ainda que se considerar 

que um número elevado de fármacos sintéticos ou semi-sintéticos foi descoberto usando-

se produtos de origem natural como protótipo (CLARK, 1996; CECHIINE-FILHO; YUNES, 

1998; DOUGLAS KINGHORN, 2001). Como exemplo, podemos citar: os alcalóides 

vimblastina (Velban®) e vincristina (Oncovin®) que são extraídos de Catharantus roseus, 

os quais são amplamente utilizados para o tratamento de linfomas e leucemia infantil 

(PASA et al., 2001); os poderosos glicosídeos cardiotônicos, digoxina e digitoxina, 

apresentam potente e seletiva ação sobre o músculo cardíaco (CLARK, 1996), que são 

extraídos de Digitalis purpúrea; um outro alcalóide que merece destaque é a reserpina, 

isolada de Rauwolfia ssp., sendo um dos mais poderosos anti-hipertensivos conhecidos; 

a capsaicina, extraída de Capsicum ssp., um importante anestésico tópico; pilocarpina, 

extraída do Pilocarpus jaborandi, um dos raros fármacos utilizados para o tratamento de 

glaucoma. 

 

 

2.4.2 Metabolismo secundário de plantas 

 

   

Na natureza ocorre a produção de uma grande variedade de produtos originados 

da química combinatória de sua evolução. Para se ter uma idéia, o número total de 

produtos naturais produzidos por plantas está estimado em torno de 500.000 (DEMAIN, 

2000).  

Ao se estudar uma planta com relação às suas características fitoquímicas, deve-

se considerar a existência de dois grupos distintos de metabólitos, que são de 

fundamental importância para o seu desenvolvimento: os metabólitos primários e os 

metabólitos secundários. Os metabólitos primários são encontrados em todos os seres 

vivos, essenciais ao crescimento e à vida, como os aminoácidos, monossacarídeos, 

ácidos carboxílicos, lipídeos, etc. Os metabólitos secundários são produtos de 

metabolismo específico, relacionados aos processos adaptativos. São biossintetisados a 

partir de metabólitos primários, com distribuição restrita a certas plantas e 

microrganismos (às vezes característico de um dado gênero ou espécie), e 

caracterizados por uma enorme diversidade química, como exemplo dos alcalóides, 
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esteróides, flavonóides, terpenóides, etc (VERPOORTE, 2000). Em geral, o termo 

“produto natural” é sinônimo de metabólito secundário. 

Durante muito tempo, os metabólitos secundários foram considerados como 

produtos de excreção do vegetal, com estruturas químicas e, algumas vezes, 

propriedades biológicas interessantes. Hoje se sabe que muitos dos metabólitos 

secundários têm papel vital como mediador em interações ecológicas, como por exemplo, 

a defesa contra herbívoros e microrganismos, a proteção contra os raios UV, a atração 

de polinizadores ou animais, dispersores de sementes e em interações alelopáticas 

(SANTOS, 2004). 

O aparecimento de metabólitos biologicamente ativos na natureza, segundo 

Rhodes (1994), é determinado por necessidades ecológicas e possibilidades 

biossintéticas, sendo que a co-evolução de plantas, insetos, microrganismos e mamíferos 

conduz à síntese de metabólitos secundários com funções de defesa ou atração, 

principalmente. Assim, os metabólitos secundários, por serem fatores de interação entre 

organismos, frequentemente, apresentam atividades biológicas interessantes. Muitos são 

de importância comercial tanto na área farmacêutica quanto nas áreas alimentar, 

agronômica e da perfumaria, entre outras. Do ponto de vista farmacêutico, o maior 

interesse deriva principalmente do grande número de substâncias farmacologicamente 

importantes. 

Embora muitos metabólitos primários também sejam de interesse em algumas das 

áreas acima citadas, o elevado número e a grande diversidade dos metabólitos 

secundários vegetais têm despertado o interesse de pesquisadores de vários campos da 

ciência que vêem neles uma fonte particularmente promissora de novas moléculas 

potencialmente úteis ao homem (SANTOS, 2004).         

 

    

2.5 Família Sapotaceae 

 

 

A família Sapotaceae possui distribuição pantropical, incluindo cerca de 50 

gêneros contendo 1000 espécies de hábito arbóreo e arbustivo. No Brasil ocorrem 14 

gêneros e cerca de 200 espécies, principalmente na Floresta Amazônica. As plantas 

pertencentes a família Sapotaceae são lenhosas, arbustivas ou arbóreas, com folhas 

alternas, raramente opostas ou verticiladas (Pradosia), simples, geralmente sem 

estípulas, margem geralmente inteira. Inflorescência cimosa, frequentemente em 

panículas ou reduzidas a fascículos axilares; flores pouco vistosas, unissexuadas ou 

bissexuadas, actinomorfas; estipes geralmente em número igual ou duplo ao das pétalas. 
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Essa família inclui diversas plantas frutíferas e diversas árvores que produzem madeira 

de boa qualidade, como a “maçaranduba” (SOUZA, 2005). Quimicamente são 

caracterizadas pela presença de saponíneas, caracterizando o nome da família. Nesta 

família, os compostos químicos mais conhecidos são as saponinas (STEVENS, 2005), 

flavonóides (SHAH, 2003), taninos (WANDJI, 2003) e óleos essenciais (SHAH, 2003), 

com diversas atividades biológicas, dentre elas, antiulcerogênica (SHAH, 2003), 

antimicrobiana (BERROUGUI et al., 2004) e antiviral (KUSHIMA, 2005). 

Nesta família destaca-se o gênero Sideroxylon, que compreende 

aproximadamente 100 espécies. Nas regiões tropicais encontram-se espécies arbustivas 

ou arbóreas que se caracterizam por ter madeira dura, forte e resistente ao 

apodrecimento e, por isso, usada em obras hidráulicas (BAILEY, 1986). Apresentam uma 

grande variedade de metabólitos bioativos e são largamente usadas pelos povos da 

América do Sul. 

 

 

2.5.1 Sideroxylon obtusifolium 

 

 

A espécie Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn com sinonímia 

Bumelia sartorum Mart., Bumelia obtusifolia Humb. ex Roem. & Schult., Bumelia excelsa 

A. DC., Bumelia buxifolia Roem. & Schult., Bumelia dunatii A. DC., Bumelia cruegerii 

Griseb., Bumelia nicaraguensis Loes., Lyciodes buxifolia (Roem. & Schult.) Kuntze, 

Lyciodes dunantii (A. DC.) Kuntze, e popularmente conhecida como “quixaba”, 

“quixabeira”, “rompe-gibão”, “coronilha”, “coca”, “maçaranduba-da-praia”, “miri”, 

“txilecatatôa” e “sacutiaba”, é encontrada na caatinga do São Francisco e de todo o 

Nordeste, na restingas litorâneas e do pantanal Mato-grossense, entre outras regiões 

(Figura 3). A S. obtusifolium é uma árvore de médio porte, de 7 a 18 m de altura, de copa 

densa e ovalada, com espinhos rígidos e longos, com tronco curto e um tanto canelado 

de 30 a 60 cm de diâmetro, com casca áspera e acinzentada. As folhas são simples 

inicialmente fasciculadas, coriáceas, glabras e com flores discretas, perfumadas, de cor 

amarelo-esverdeada, reunidas em facículos axilares, seus frutos são drupas ovóides lisas 

e brilhantes, de cor preta, sua polpa é carnosa e adocicada, contendo no interior uma 

única semente dura (ANGRA, 1996; LORENZI, 2002; 2006; CARRICONDE, 2008) 

(Figuras 4 e 5). 
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Figura 3. Localização espacial da espécie Sideroxylon obtusifolium no globo 
terrestre. Fonte: site discoverlife 2008. 

 

 

   

       (a)            (b) 

   

                (c)                                                             (d) 

 
Figura 4. Sideroxylon obtusifolium: (a) e (b) detalhe dos ramos e folhas; (c) detalhe da 
casca e entrecasca; e (d) vista geral da árvore. Fonte: autor. 
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Figura 5. Partes da Sideroxylon obtusifolium. 1a. vista geral da árvore; 1b. detalhe do 
ramo e folhas, e arranjos de flores e frutos; 1c. folhas dispostas em braquiblastos, 2a, b. 
flor; 2c. estames; 2d. estigma; 2e cortes longitudinais da corola; 3a. Frutos dispostos no 
ramo; 3b detalhes do fruto. Fonte: Delfino et al., 2005.  

 

 

A madeira da S. obtusifolium é empregada na construção civil e na marcenaria 

(principalmente na confecção de carrancas), e seus frutos comestíveis apreciados pelos 

nordestinos (BRAGA, 1976). A sua entrecasca é usada na fitoterapia no interior do 

Nordeste, pelas populações menos favorecidas, principalmente nas comunidades 
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Pernambucanas de Afogados da Ingazeirra, Camocim de São Felix, Córrego do Jenipapo 

Recife (CARRICONDE, 2008). Quanto às propriedades terapêuticas, é empregada nos 

casos de inflamações ovarianas, diabetes e em funções tônicas (BRAGA, 1976; MORS, 

2000), mas também no tratamento de pancadas, gripe, gastrite e dor nos rins. A literatura 

relata a ocorrência de triterpenos (taraxerona, taraxerol e eritrodiol), ácido triterpênico 

(ácido básico) e esteróide (α-espinasterol) (BARBOSA-FILHO, 1997) (Figura 6). 

 

 

 

(a) 

 

                          

      (b)                       (c) 
 

Figura 6. Constituintes da S. obtusifolium. (a) Triterpenos pentacíclico (tarxerona, 
taraxerol e eritridiol); (b) Ácido triterpênico (ácido básico); (c) Esteróide (α-espinasterol). 
Fonte: Barbosa-Filho, 1997. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

 

A entrecasca da planta Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

(Sapotaceae) foi coletada em 23 de abril de 2008, Município de Piranhas, Estado de 

Alagoas, Lago de Xingó (09º36’41’’S, 37º47’11’’O). Um espécime foi registrado no 

herbário da Universidade Federal de Sergipe, com o número ASE 13163, e a 

identificação botânica realizada pela botânica Dra. Ana Paula do Nascimento Prata, do 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram 

submetidas à secagem em estufa a 37°C, com renovação e circulação de ar até completa 

desidratação. 

 

 

3.2 Preparação e fracionamento do extrato etanólico 

 

 

A entrecasca seca (2,8 kg) foi reduzida a pó utilizando-se um moinho de facas, e 

posteriormente, submetidas à extração com etanol a 90% por 5 dias, por maceração 

exaustiva. Após este período, o material foi filtrado e concentrado em rota-evaporador 

sob pressão reduzida a uma temperatura de 50ºC, obtendo-se 459,6 g do extrato 

etanólico bruto de “quixabeira”. Parte do extrato bruto (400 g) foi diluído em uma solução 

MeOH/H2O (2:3) e submetido à extração líquido-líquido com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila. Obteve-se desta forma as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica, (6,08 

g), acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g).  

 

 

3.3 Prospecção fitoquímica 

 

 

O extrato da planta utilizada neste trabalho foi submetido à prospecção 

fitoquímica, seguindo-se a descrição de Matos (1997). Os métodos utilizados nesta 

abordagem são apenas qualitativos, e a presença de um constituinte pode mascarar a 

cor indicativa do outro. Esta metodologia teve como objetivo detectar a ocorrência de 

diversos constituintes químicos presentes no extrato etanólico da entrecasca de 
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Sideroxylon obtusifolium, onde para os testes sete porções de 3-4 mL de cada amostra 

dissolvidos em etanol, foram colocados em tubos de ensaio numerados de 1 a 7. 

 

 

3.3.1 Teste para fenóis e taninos 

 

 

O teste se baseia na capacidade do grupo dos taninos se complexarem com íons 

metálicos (ferro, manganês, cobre, etc.) formando assim precipitados, e do cloreto de 

ferro de oxidar os fenóis; esta reação é observada pelo desenvolvimento de coloração 

verde a marrom para derivados de catecol e azulada para derivados de pirogalol. 

Nos tubos de ensaio de número 1, foram adicionadas três gotas de solução 

alcoólica de FeCl3
 1 mol.L-1 em HCl 60 mmol.L-1. Agitou-se bem e observou-se qualquer 

variação de cor e/ou formação de precipitado escuro abundante. O resultado foi 

comparado com um teste em branco, usando-se água e FeCl3. 

A coloração variando entre azul e vermelho é indicativo de fenóis. A formação de 

um precipitado azul escuro indica à presença de taninos pirogálicos (taninos 

hidrolisáveis) e de cor verde a presença de taninos flobabênicos (taninos condensados 

ou catéquicos). 

 

 

3.3.2 Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides 

 

 

O teste se baseia na capacidade dos esqueletos flavônicos de mudarem de cor 

por ressonância eletrônica com o equilíbrio ácido-base. 

Na reação tomaram-se os tubos numerados de 2, 3 e 4. O tubo de número 2 foi 

acidificado a pH 3 com HCl 3 molL-1 e os tubos 3 e 4 foram alcalinizados, 

respectivamente, a pH 8,5 e 11 com NaOH 1 molL-1. A observação de qualquer mudança 

da coloração da solução foi interpretada como mostrado a seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2. Detecção colorimétrica de antocianinas, antocianidinas e flavonóides. 
  

Constituintes Cor 

 Ácido Ph=3 Alcalino pH=8,5 Alcalino pH=11 

Antocianinas e antocianidinas Vermelha Lilás Azul-púrpura 

Flavonas, flavonóis e xantonas - - Amarela 

Chalconas e auronas Vermelha - Vermelho Púrpuro 

Flavononóis - - Vermelho Laranja 

 

 

3.3.3 Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavononas 

 

 

O teste se baseia na possibilidade de levar a hidrólise dos o-heterosídeos 

flavônicos por temperatura. As hidrólises alcalinas e ácidas facilitam a identificação dos 

núcleos flavônicos. 

Para a reação, acidificou-se o tubo 5 por adição de HCl 3 molL-1 até pH 1-3 e 

alcalinizou-se o tubo 6 com NaOH 1 molL-1 até pH 11. Os tubos foram aquecidos 

cuidadosamente. Foi observada modificação na coloração, por comparação com os tubos 

correspondentes usados no teste anterior. A interpretação dos resultados foi feita como 

mostrado a seguir (Tabela 3): 

 

 

Tabela 3. Detecção colorimétrica de leucoantocianidinas, catequinas e flavononas.  
 

Constituintes 

 

Cor 

Meio Ácido Meio Alcalino 

Leucoantocianidinas Vermelha - 

Catequinas (taninos catéquicos) Pardo-amarelada - 

Flavononas - Vermelho Laranja 
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3.3.4 Teste para flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os derivados flavônicos de cor amarela 

reduzem-se adquirindo coloração avermelhada ou, no caso dos antociânicos, azulada, 

quando em solução alcoólica ácida e em presença de magnésio.  

Nos tubos de número 7, foram adicionados 10 miligramas de magnésio granulado 

e 0,5 mL de HCl concentrado. O término da reação foi indicado pelo fim da efervescência. 

Foi observado por comparação a mudança na cor da mistura da reação nos tubos 5 e 7. 

O aparecimento ou intensificação da cor vermelha foi indicativo da presença de flavonóis, 

flavanonas, flavanonóis e/ou xantonas, livres ou seus heterosídios. 

 

 

3.3.5 Teste para esteróides e triterpenóides (Liebermann-Buchard) 

 

 

Essa reação é usada para verificar a presença de núcleo esteroidal ou 

triterpenoidal. 

Para o teste adicionou-se 10 mL de uma solução etanólica de cada extrato em 

beckers e deixou-se secar em banho-maria. Extraiu-se o resíduo seco de cada becker 

três vezes com porções de 1-2 mL de CHCl3. Filtrou-se a solução clorofórmica em um 

pequeno funil fechado com uma bolinha de algodão, coberta com miligramas de Na2SO4 

anidro, para um tubo de ensaio bem seco. Adicionou-se 1 mL de anidrido acético e 

agitou-se suavemente. Adicionaram-se cuidadosamente três gotas de H2SO4 

concentrado. Agitou-se suavemente e observou-se o rápido desenvolvimento de cores. A 

coloração azul seguida da verde permanente é um indicativo da presença de esteróides 

livres. Coloração parda até vermelha indica triterpenóides pentacíclicos livres. 

 

 

3.3.6 Teste para saponinas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os heterosídeos saponosídeos tem 

propriedades detergentes e surfactantes, e quando tratados com HCl e aumento de 

temperatura ocorre hidrólise das saponinas, precipitando as agliconas, e perdendo as 

propriedades detergentes.   
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Para o teste tomaram-se os resíduos insolúveis em clorofórmio, separados no 

teste anterior, solubilizando-os em água destilada e filtrando a solução em um tubo de 

ensaio. Agitou-se fortemente o tubo com a solução, por dois a três minutos e observou-se 

a formação da espuma. 

O aparecimento de espuma persistente e abundante (colarinho) indica a presença 

de saponinas. 

Para confirmar a presença de saponinas, adicionou-se 2 mL de HCl concentrado 

ao conteúdo do tubo de ensaio e deixando por uma hora imerso em banho-maria. 

Posteriormente, neutralizando, resfriando-o e agitando-o novamente.  

A presença de precipitado e a não formação de espuma confirma a presença de 

saponina. 

 

 

3.3.7 Teste para alcalóides 

 

 

Tendo em vista a heterogeneidade química e a sua grande quantidade, os 

alcalóides não podem ser identificados em extratos vegetais com apenas um critério 

cromatográfico. Usualmente, os métodos de detecção são precedidos de uma extração e 

consistem de reações de precipitação com reativos específicos.    

Para o teste, o extrato foi dissolvido em etanol e filtrado. Ao filtrado foi juntado 

solução de NH4OH 6 N até atingir pH 11 e foram extraídas as bases orgânicas com três 

porções sucessivas de 30, 20 e 10 mL de clorofórmio, em um funil de separação 

(reservou a fase aquosa para o teste para bases quaternárias). Retirou-se a solução 

clorofórmica e filtrou-a com Na2SO4 anidro para eliminar o excesso de água. Separando o 

filtrado em duas porções. Deixando secar uma delas para teste em cromatoplaca e re-

extraia as bases orgânicas da outra com três pequenas porções sucessivas de HCl 

diluído a 0,1 N. Dessa mistura foi descartada a solução clorofórmica e dividida a solução 

aquosa ácida em três tubos de ensaio (evitando a presença de solvente orgânico). 

Adicionaram-se a cada tubo três gotas dos reagentes de precipitação de alcalóides, 

“Hager” (solução saturada de ácido pícrico), ”Mayer” (solução de iodeto de potássio e 

cloreto de mercúrio) e “Dragendorff” (solução de iodeto de potássio e subnitrato de 

bismuto). 

Presença de precipitado floculoso, pesado em pelo menos dois tubos sugere a 

presença de alcalóides. 
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3.4 Fenóis Totais (FT) 

 

 

A determinação do teor de fenóis totais presentes na amostra de extrato etanólico 

bruto da entrecasca da S. obtusifolium e de suas frações foi feita por meio de 

espectrofotometria na região do visível utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau descrito 

por Sousa et al. (2007), com algumas adaptações.  

O extrato etanólico bruto (10 mg) foi dissolvido em metanol, transferido para um 

balão volumétrico de 10 mL e o volume final completado com metanol, formando assim 

uma solução metanólica de 1 mg.mL-1. Uma alíquota de 0,1 mL desta solução foi 

transferida para um tubo Falcon e agitada com 0,5 mL do reagente de Folin-Ciocalteau 

(mistura dos ácidos fosfomolíbdico e fosfotunguístico) e 6 mL de água destilada por 1 

min; passado este tempo, 2 mL de Na2CO3 a 20% foram adicionadas à mistura e agitada 

por 30 s. Por fim, a solução foi acertada com água destilada para um volume final de 10 

mL e deixada por 2 h em ambiente livre de luz. Passado este período, a absorbância das 

amostras foi medida a 750 nm utilizando-se cubetas de vidro, tendo como “branco” o 

metanol e todos os reagentes, menos o extrato. O teor de FT foi determinado por 

interpolação da média de absorbância das três leituras da amostra contra uma curva de 

calibração construída com padrões de ácido gálico (0,01 a 0,35 mg/mL) e expressos 

como mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de extrato. A equação da curva de 

calibração do ácido gálico foi C = 809,0200A + 5,0827, onde C é a concentração do ácido 

gálico, A é a absorbância a 750 nm e o coeficiente de correlação R = 0,999. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

3.5 Animais experimentais 

 

 

Os animais adultos, ratos Wistar (120-180 g) e camundongos Swiss (20-30 g) de 

ambos os sexos, foram obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe 

(São Cristóvão, Brasil) e trazidos para o Biotério local do Departamento de Fisiologia, 

onde permaneceram por pelo menos 2 dias antes da realização dos experimentos. Os 

animais foram aleatoriamente divididos em grupos e mantidos em caixas plásticas (5 

ratos/caixa ou 10 camundongos/caixa) em sala com temperatura controlada (21 ± 2°C), 

com água e ração ad libitum, sob ciclo natural claro/escuro, e troca diária da serragem. 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as normas de 

procedimentos sobre cuidados com os animais do Comitê de Ética da Universidade 
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Federal de Sergipe para uso de animal em pesquisa. Os animais submetidos à 

administração oral dos extratos foram colocados em jejum por 12 h e aclimatizados no 

laboratório por pelo menos 2 h antes do experimento. 

Posteriormente, após o manuseio dos animais nos procedimentos in vivo, estes 

foram eutanasiados com o uso de anestésico e deslocamento cervical, acondicionados 

em sacos plásticos brancos e guardados em freezer, até que fossem descartados 

definitivamente conforme a rotina do Departamento de Fisiologia, pelo serviço de coleta 

seletiva de lixo biológico da UFS. 

Não foi observado, em nenhuma dose utilizada de extrato, o aparecimento de 

qualquer efeito colateral ou morte nos animais utilizados. 

Para o desenvolvimento deste projeto, o mesmo foi submetido e aprovado junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da UFS em 05/09/2007, sob o 

número de protocolo 47/07 (Anexo 1). 

 

 

3.6 Avaliação da atividade antinociceptiva: periférica e central 

 

 

3.6.1 Teste das contorções abdominais 

 

 

As contorções abdominais foram induzidas pela administração intraperitoneal (i.p.) 

de uma solução de ácido acético a 0,6% (0,1 mL/10 g de peso) em camundongos (Swiss, 

20-30 g), 60 min após a administração oral (v.o.) do extrato etanólico bruto da entrecasca 

da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, n = 6), ácido acetilsalicílico (AAS, 

aspirina, 300 mg/kg de peso, n = 6) ou veículo em solução de salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, 0,1 mL /10 g de peso, grupo controle negativo, n = 6). 

Em seguida o número das contorções abdominais foi observado, em câmaras 

individuais, por um período de 20 min, iniciando logo após a administração do ácido 

acético (KOSTER et al., 1959).  

 

 

3.6.2 Teste de formalina 

 

 

Este teste de nocicepção foi induzido pela administração de formalina a 1% (20 

µL), injetada por via subplantar (s.pl.) em uma das patas posteriores dos camundongos 
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(Swiss, 20-30 g), após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. 

obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 

a 0,9% (tween 80 a 5%, 0,1 mL/10 g de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), AAS (300 mg/kg 

de peso, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 

6). 

O tempo que o animal passou lambendo e/ou mordendo sua pata foi 

cronômetrado em dois períodos: durante a primeira fase (0-5 min após a injeção de 

formalina), e durante a segunda fase (20-25 min após a injeção de formalina) 

(DUBUISSON; DENIS, 1977). 

 

 

3.6.3 Teste de placa quente (hot plate) 

 

 

No modelo da placa quente a nocicepção foi induzida por um estímulo térmico em 

placa quente de alumínio, aquecida a 55 ± 0,5°C, em camundongos (Swiss, 20-30 g), 

após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 

200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 0,9% (tween 80 a 

5%, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 6). 

Foi observado, por um tempo máximo de 30 s, o tempo do aparecimento de 

reações (latência, em s) ao estímulo térmico da placa quente, como sapatear ou lamber 

as patas. Esta reação foi tomada como índice de nocicepção (EDDY; LEIMBACH, 1953). 

As medidas foram realizadas individualmente nos tempos de 0, 30, 60, 90 e 120 min após 

o primeiro estímulo térmico. 

 

 

3.7 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

 

 

3.7.1 Teste de edema de pata em ratos 

 

 

No modelo de edema de pata foi utilizado a carragenina na concentração de 1%, 

administrada no volume de 100 µL/animal na região subplantar da pata traseira direita do 

rato, segundo o método descrito anteriormente por Winter et al. (1962), com pequenas 

modificações. 
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Os animais (ratos Wistar, 120-180g) foram pré-tratados por v.o. 1 h antes com o 

extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg, n = 6), 

AAS (300 mg/kg de peso, grupo padrão, n = 6) ou veículo em salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, grupo controle negativo, n = 6). 

O edema da pata foi medido através de um hidropletismômetro (modelo 7150, Ugo 

Basile, Itália), observando-se o deslocamento da coluna de líquido, imediatamente antes 

da injeção subcutânea do agente edematogênico carragenina (HARRIS; SPENCER, 

1962). Medidas do volume da pata foram novamente realizadas em intervalos regulares 

de 1, 2, 3 e 4 h após a injeção da carragenina. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (E.P.M.) da variação do volume de pata encontrados 

entre os grupos controles e tratados (mL). 

Também foram calculados os valores de área sob a curva (ASC) no intervalo de 0 

à 4 h, utilizando a regra trapezoidal, para cada grupo. A porcentagem de inibição no 

edema foi calculada com base na ASC. 

 

 

3.7.2 Teste de migração de leucócitos para a cavidade peritoneal (peritonite) 

 

 

A migração de leucócitos foi induzida pela injeção de carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) na cavidade peritoneal de ratos (Wistar, 120-180g) 1h após a 

administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 

400 mg/kg, v.o., n = 6), dexametasona (2 mg/kg, s.c., n = 6) ou veículo em solução salina 

0,9% (tween 80 a 5%, v.o., n = 6), de acordo com a técnica descrita anteriormente por 

Bastos et al. (2007), com pequenas modificações. 

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.) e 

eutanasiados por deslocamento cervical 4 h após a injeção de carragenina. 

Posteriormente, solução salina contendo EDTA (1 mM, i.p., 10 mL) foi injetada e 

massagem suave foi realizada para uma subseqüente coleta do fluido peritoneal, o qual 

foi centrifugado (5 min, 1.000xg) à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado 

e o precipitado ressuspenso em 1 mL de salina. Uma alíquota de 10 µL da suspensão foi 

diluída em q.s.p. 200 µL de solução de Turk (diluição de 20x) e as células totais foram 

contadas em câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. 

Os resultados estão expressos como número de leucócitos/mL. A porcentagem de 

inibição de leucócitos = (1 – T/C) x 100, onde T representa a contagem de leucócitos dos 

grupos tratados e C representam a contagem de leucócitos do grupo controle. 
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3.8 Avaliação da atividade antioxidante 

 

 

3.8.1 Avaliação quantitativa da atividade redox 

 

 

A análise espectrofotométrica foi utilizada para determinar a atividade 

sequestrante de radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil (DPPH), como mostrado na Figura 7. O 

consumo do radical livre DPPH pelas amostras, foi monitorado através da medida do 

decréscimo das absorbâncias de soluções de diferentes concentrações (BRAND-

WILLIAMS et al., 1995). 

Este ensaio quantitativo foi realizado usando um aparelho de espectrofotômetro 

UV-VIS, modelo bioespectro SP22, com o comprimento de onda de 515 nm, tendo como 

controle positivo o ácido gálico. 
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Figura 7. Estrutura molecular do radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil, DPPH (1) e do 
mecanismo de reação de orto-difenol (2a) e para-difenol (2b). Fonte: Estevam, 2006. 
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3.8.1.1 Curva de calibração do DPPH 

 

 

Foi preparada 75 mL de solução estoque de DPPH em metanol na concentração 

de 40 µg/mL, mantida sob refrigeração e protegida da luz, e diluições realizadas para 

obtenção das concentrações finais de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. A curva de calibração 

foi construída a partir dos valores da absorbância a 515 nm com todas as soluções 

medidas em cubetas de vidro, com percurso óptico de 1 cm e tendo como branco o 

metanol. As medidas foram efetuadas em triplicata em intervalos de 1 min entre cada 

leitura. A equação da curva de calibração do DPPH foi C = 110,547 - 0,02804A, onde C 

corresponde à concentração do DPPH no meio, A é a absorbância medida no 

comprimento de onda de 515 nm. O coeficiente de correlação foi de R = 0,9983. 

 

 

3.8.1.2 Leitura das medidas de absorbância nas amostras 

 

 

A solução do extrato etanólico bruto e suas frações foram diluídas nas 

concentrações de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. As medidas de absorbância das misturas 

foram feitas a 515 nm, no 1º, 5º e 10º min, a cada 10 min até completar 60 min (SOUSA 

et al., 2007). A mistura de metanol e amostra foi utilizada como branco. A partir da 

equação da curva de calibração e dos valores de absorbância no tempo de 60 min para 

cada concentração testada foram determinados os percentuais de DPPH remanescentes, 

calculados de acordo com Brand-Willians et al. (1995), conforme a equação: %DPPHREM 

= [DPPH]T/[DPPH]To x 100, onde [DPPH]T corresponde à concentração de DPPH no 

meio, após a reação com extrato, e [DPPH]To a concentração inicial de DPPH. A 

quantidade de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH 

em 50% (IC50), foi calculada plotando-se o %DPPHREM no tempo de 60 min em oposição 

às concentrações das amostras. Os resultados estão expressos em µg/mL ± desvio 

padrão. Quanto maior o consumo de DPPH por amostra, menor será o seu IC50 e maior a 

sua atividade antioxidante. 

As absorbâncias em todas as concentrações testadas (25 µg/mL) no tempo de 60 

min foram convertidas em percentual de inibição (IP). 

A atividade antioxidante foi também expressa pelo índice de atividade antioxidante 

(IAA), calculados de acordo com ,Scherer e Godoy (2009), conforme a equação: IAA = 

%DPPHREM (FINAL) (µg mL-1)/IC50 (µg mL-1). Deste modo, o IAA foi calculado considerando a 
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massa de DPPH e a massa das amostras testadas na reação, resultando uma constante 

para cada amostra, independente das concentrações do DPPH e amostras usadas. A 

atividade antioxidante foi considerada insatisfatória quando o valor do IAA for inferior a 

0,5, moderada quando o IAA estiver entre 0,5 e 1,0, forte quando o IAA estiver entre 1,0 e 

2,0, e muito forte quando o valor do IAA for superior a 2,0.       

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 

Os resultados das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória estão expressos 

como média ± E.P.M. de n animais por grupo. Os resultados da atividade antioxidante 

estão apresentados como média ± desvio padrão da média (triplicata). A avaliação 

estatística dos dados foi realizada usando a análise de variância (ANOVA) para múltiplas 

comparações, seguida do teste de Tukey. Valores de p menores que 0,05 foram 

considerados significativos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Prospecção Fitoquímica 

 

 

A análise fitoquímica do extrato etanólico bruto mostrou presença de fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, catequinas, esteróides, 

triterpenóides e heterosídeos saponínicos. Na fase hexânica encontra-se apenas 

esteróides e triterpenóides. Taninos, catequinas, esteróides e triterpenóides são 

encontrados na fase clorofórmica. Já na fase acetato de etila foi encontrado fenóis totais, 

flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas, catequinas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. Por último, na fase hidrometanólica têm-se fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. 

Os resultados das análises dos constituintes químicos do extrato bruto e frações 

de S. obtusifolium encontram-se dispostos na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4. Prospecção fitoquímica do extrato etanólico bruto da S. obtusifolium e de 
suas frações 
 

 
Classe de substância 

detectada 

 
 

Reagentes 

Amostras 

I II III IV V 

Fenóis Totais Reagente de Folin-Ciocalteu + - - + + 

Taninos Precipitação com Cloreto 
Férrico / solução ácida 
aquecida 

+ 
 

- 
 

+ - 
 

+ 
 

Flavonóis, Flavononas, 
Flavononóis e Xantonas 

Magnésio granulado / solução 
ácida 

+ - - + + 

Catequinas Solução ácida / aquecimento + - + + - 
Esteróides e 
Triterpenóides 

Reação de Lieberman-
Burchard 

+ + + + + 

Heterosídeos 
Saponínicos 

Clorofórmio + - - + + 

I Extrato etanólico bruto, II Partição hexânica, III Partição clorofórmica, IV Partição 
acetato de etila, e V Partição hidrometanólica. 
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4.2 Fenóis Totais 

 

 

Neste estudo foram detectados grupos fenólicos no extrato etanólico bruto e nas 

frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila e hidrometanólica (261,27 ± 11,04, 

139,65 ± 15,02, 159,61 ± 11,03 284,19 ± 10,33 e 357,82 ± 17,42 mg de EAG/g, 

respectivamente) (Figura 8). Entretanto, observamos que no EE bruto e nas frações 

acetato de etila e hidrometanólica quantidades superiores de grupos fenólicos foram 

detectados quando comparado às frações hexânica e clorofórmica. 
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Figura 8. Determinação quantitativa de fenóis totais no extrato etanólico e frações 

da S. obtusifolium. A quantificação total de grupos fenólicos (FT) foi determinada por 

interpolação da absorbância das amostras contra uma curva de calibração construída 

com padrões de ácido gálico (10 a 350 µg/mL) e expressos como mg de equivalentes de 

ácido gálico (EAG) por g de amostra (triplicata). 

 

 

4.3 Atividade antinociceptiva 

 

 

4.3.1 Teste de contorções abdominais em camundongos 

 

 

Os resultados apresentados na Figura 9 mostram que o extrato etanólico (EE) 

bruto da S. obtusifolium administrado por v.o. (100-400 mg/kg) 60 min antes do 

experimento, causaram uma redução de 49,7% (p < 0,01) e 61,3% (p < 0,001) sobre as 
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contorções induzidas pelo ácido acético nas doses de 200 e 400 mg/kg, respectivamente 

(n = 6/grupo). O AAS (300 mg/kg) exibiu significativa inibição (79,2%, p < 0,001) sobre as 

contorções abdominais, quando comparada ao grupo controle (Figura 9). 
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Figura 9. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo das contorções abdominais induzidas por ácido acético. 
A nocicepção foi registrada pelo número das contorções observadas durante 20 min após 
a administração i.p. do ácido acético. Os grupos de animais foram pré-tratados com 
veículo (C, grupo controle), AAS (300 mg/kg) ou EE (100–400 mg/kg), por v.o., 60 min 
antes do agente irritante. Cada coluna representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,01 e **p < 0,001, em relação ao grupo controle. 
ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 
 

 

4.3.2 Teste de formalina 

 

 

Na Figura 10 observa-se que o EE da S. obtusifolium quando administrado 

oralmente (100–400 mg/kg, 60 min antes do experimento, n = 6/grupo) produziu uma 

significativa inibição apenas na fase inflamatória da dor (segunda fase), após 

administração s.pl. em camundongos de formalina. O EE inibiu a segunda fase nas doses 

de 100, 200 e 400 mg/kg (p < 0,001). O AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes) também 

causou inibição apenas na segunda etofase da nocicepção induzida pela formalina (p < 

0,001, n = 6) (Figura 10). A morfina (10 mg/kg, i.p., 30 min antes) causou inibição 
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significativa em ambas as fases da nocicepção induzida pela formalina (p < 0,001, n = 6) 

(Figura 10). 
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Figura 10. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo de nocicepção induzido pela formalina. Os grupos de 
animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o., 60 min 
antes), AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes) 
ou EE (100–400 mg/kg, v.o., 60 min antes), contra a primeira fase (0-5 min) ou fase tardia 
(20-25 min) da nocicepção induzida por formalina. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.3.3 Teste da placa quente 

 

 

Os resultados na Figura 11 mostram que o tratamento dos animais com morfina 

(Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes do primeiro estímulo térmico) causou um aumento 

significativo no tempo de latência (p < 0,001) em todos os períodos observados. Como 

mostrado na Figura 11, o EE da entrecasca da S. obtusifolium não teve influência 

significativa sobre o tempo de reação na placa quente nas doses de 100, 200 ou 400 

mg/kg (n = 6), quando comparado ao controle. 
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Figura 11. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no teste da placa quente. A nocicepção foi avaliada como a latência 
(tempo de reação, s) dos animais que lamberam as patas ou sapatearam em uma placa 
aquecida a 55 ± 0,5°C. Os grupos de animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 
30 min antes do primeiro estímulo térmico) ou EE da S. obtusifolium (100–400 mg/kg, 
v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), e medidas foram realizadas nos tempos 
de 0, 30, 60, 90 e 120 min após o primeiro estímulo térmico. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4 Atividade anti-inflamatória 

 

 

4.4.1 Edema de pata induzido por carragenina em ratos 

 

 

O efeito antiedematogênico do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 

400 mg/kg) foi avaliado no modelo de edema de pata em rato induzido por carragenina (n 

= 6). 

Como se observa na Figura 12, o tratamento oral único dos ratos com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o., 1 h antes) foi 

capaz de reduzir (p < 0,05) a formação de edema induzida por carragenina (1%, 100 

µL/pata). Este efeito inibitório foi observado em 2, 3 e 4 h após a administração do agente 
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flogístico. A aspirina (AAS, 300 mg/kg, v.o., 1 h antes) inibiu significativamente (p < 0,001) 

a resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos, em 1, 2, 3 e 4 h (Figura 

12). 
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Figura 12. Curva tempo-resposta do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata 
de rato induzido pela carragenina. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo 
(grupo controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas 
doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por 
carragenina. Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção s.pl. 
de carragenina (1%, 100 µL). Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

A ASC média encontrada com carragenina (1%, 100 µL/pata) foi de 2,01 ± 0,06 

mL x h (n = 6). Com base nos valores da ASC, o tratamento oral único (1 h antes) com o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg causou uma 

inibição na formação de edema de 26,4, 28,4 e 28,9% (p < 0,001), respectivamente 

(Figura 13). A aspirina (AAS, 300 mg/kg) causou uma inibição de 40,8% (p < 0,001) 

(Figura 13). 
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Figura 13. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata em rato induzido 
pela carragenina após 4 h. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas doses de 
100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por carragenina 
(1%, 100 µL). Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção 
s.pl. de carragenina, e a ASC calculada no período de 0 a 4 h. Cada valor representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p<0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4.2 Peritonite induzida por carragenina em ratos 

 

 

O efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 400 

mg/kg) foi também avaliado no modelo de peritonite induzida por carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) em ratos. Como se observa na Figura 14, a carragenina foi 

capaz de induzir migração de leucócitos para a cavidade peritoneal de ratos 4 h após o 

estímulo. O EE apresentou efeito inibitório de 43,5, 57,9 e 50,9% sobre a resposta 

induzida pela carragenina nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, respectivamente (p < 

0,001, n = 6/grupo, Figura 14). O resultado obtido com o grupo controle dá suporte ao 

efeito do EE da entrecasca da S. obtusifolium, visto o veículo não apresentar atividade, e 

o grupo padrão (Dexametasona, 2 mg/kg, s.c., 60 min antes, n = 6) inibir a migração de 

neutrófilos induzida pela carragenina para a cavidade peritoneal em 59,8% (p < 0,001, 

Figura 14). 
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Figura 14. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre a migração de leucócitos, induzida 
pela carragenina, para a cavidade peritoneal em ratos. Os animais foram pré-tratados 
com o veículo (grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o.), dexametasona (Dexa, 2 mg/kg, s.c.), ou 
EE (100-400 mg/kg, v.o.), 60 min antes da indução de peritonite pela injeção de 
carragenina (500 µg/cavidade, 500 µL). A contagem de células foi realizada 4 h após a 
injeção de carragenina. Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos denotam 
diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo controle. ANOVA seguida pelo 
teste de Tukey (n = 6 /grupo). 

 

 

4.5 Atividade antioxidante 

 

 

4.5.1 Teste do DPPH 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo correspondem a média de três 

repetições (triplicata) ± o desvio padrão da média. A quantidade de radical DPPH que 

reagiu com as partições hexânica (25 µg/mL, 60 min) e clorofórmica (25 µg/mL, 60 min) 

foi pequena (7,61 e 16,68%, respectivamente) (Tabela 5). O EE bruto da entrecasca e as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (25 µg/mL, 60 min) consumiram mais de 90% 

do radical DPPH, apresentando uma resposta similar ao controle positivo ácido gálico 

(96,24%, 25 µg/mL, 60 min, Tabela 5). 

De acordo com os valores de IC50, a concentração de antioxidante necessária para 

diminuir em 50% a concentração inicial do radical DPPH é muito superior para a partição 
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hexânica. As IC50 para o EE e partições acetato de etila e hidrometanólica foram 

estatisticamente similares ao apresentado pelo ácido gálico (Tabela 5). 

Os dados encontrados a partir do IAA classificam as partições hexânica e 

clorofórmica (0,02 e 0,42, respectivamente) como tendo atividades antioxidantes 

insatisfatórias, o EE (0,98) com atividade moderada, e com atividades muito fortes as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (6,42 e 24,03, respectivamente) (Tabela 5). O 

ácido gálico possui atividade antioxidante muito forte, com IAA de 21,74 (Tabela 5). A 

partição hidrometanólica apresentou valor de IAA similar ao controle positivo ácido gálico.  

 

 

Tabela 5. Atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium determinado através da redução do radical livre DPPH 

 
Valores com letras diferentes são diferentes estatisticamente; p < 0,05 em relação ao 
controle ácido gálico. IP das amostras (25 µg/mL) foram calculados no tempo de 60 min. 
IC50

 das amostras foram calculadas no tempo de 60 min utilizando DPPH estoque na 

concentração de 40 µg/mL. 
 

 

Como mostrado na Figura 15, o EE bruto e as partições acetato de etila e 

hidrometanólica apresentaram cinética comportamental rápida. As partições hexânica e 

clorofórmica praticamente não reagiram com o DPPH. O estado de equilíbrio para o EE 

bruto e as partições acetato de etila e hidrometanólica foi alcançado em 10 min. 

 

 

 

 

Amostras IP IC50 (µg/mL DPPH) IAA 
Extrato Etanólico Bruto 90,79    25,39 ±   0,78 a   0,98 
Partição Hexânica   7,61 1094,00 ± 12,19 b   0,02 
Partição Clorofórmica 16,68     59,19 ±   1,12 b   0,42 
Partição Acetato de Etila 93,08      3,89 ±   1,08 a   6,42 
Partição Hidrometanólica  93,16      1,04 ±   0,27 a 24,03 
Ácido Gálico 94,84      1,15 ±   0,02 a 21,74 
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Figura 15. Cinética comportamental do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium (25 µg/mL) e ácido gálico (25 µg/mL), frente ao radical livre DPPH (40 
µg/mL). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho demonstra que o EE da entrecasca da S. obtusifolium 

apresenta propriedades antinociceptiva, anti-inflamatória e antioxidante, e mostra 

algumas evidências dos possíveis mecanismos implicados nestes efeitos. 

Na avaliação fitoquímica teve-se como objetivo conhecer os constituintes e/ou 

avaliar sua presença nos extratos de plantas. Esta metodologia é importante quando não 

se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse. A análise fitoquímica 

preliminar indica os grupos de metabólitos secundários relevantes. Caso o interesse 

esteja restrito a uma classe específica de constituintes ou substâncias responsáveis por 

certa atividade biológica, a investigação será direcionada para o isolamento e elucidação 

estrutural das substâncias desejadas.   

Na incessante busca por novos analgésicos e anti-inflamatórios que tenham como 

característica baixo custo, alta eficácia e baixa toxidade, observou-se a ação do extrato 

etanólico bruto da entrecasca de Sideroxylon obtusifolium, usada popularmente para 

tratar dores em geral, como agente hipoglicemiante e anti-inflamatório. 

Na avaliação da atividade analgésica, observa-se que o EE da entrecasca da S. 

obtusifolium, quando administrado por via oral, é capaz de produzir um efeito 

antinociceptivo, demonstrado no modelo de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético em camundongos. Este método é sensível aos anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs), analgésicos narcóticos e outras drogas de ação central (COLLIER et al., 1968). 

Nossos resultados confirmam estudos prévios da literatura, os quais demonstram que o 

AAS causa significativa inibição da nocicepção induzida pelo ácido acético. 

A literatura sugere que o ácido acético age através da liberação de mediadores 

endógenos que estimulam os neurônios nociceptores (COLLIER et al., 1968). Ribeiro et 

al. (2000) demonstraram que a atividade nociceptiva do ácido acético pode ser devido a 

liberação de citocinas, tais como TNF-α, IL-1β e IL-8, por macrófagos e mastócitos 

peritoneais residentes. Portanto, os resultados apresentados em estudos prévios e em 

nossos achados podem indicar que a ação antinociceptiva do EE da entrecasca da S. 

obtusifolium nas contorções abdominais induzidas por ácido acético pode ser devido à 

inibição da liberação de TNF-α, IL-1β e IL-8 por células peritoneais residentes. 

Entretanto, esta possibilidade necessita ser investigada em estudos futuros. 

A inibição evocada pelo EE da entrecasca da S. obtusifolium é similar a do AAS 

na resposta nociceptiva visceral induzida pelo ácido acético a 0,6%, quando administrado 

oralmente (400 mg/kg). 
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Estudos prévios têm demonstrado que a formalina, um outro agente químico 

capaz de induzir dor, age liberando vários mediadores inflamatórios e apresenta duas 

fases: uma fase neurogênica (primeira-fase) e uma fase inflamatória (segunda-fase) 

(HUNSKAAR et al., 1985b; HUNSKAAR; HOLE, 1987). Neste estudo mostramos que o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium, quando administrado por via oral, produz inibição 

apenas sobre a segunda-fase (nocicepção inflamatória) no teste de formalina em 

camundongos. 

A inibição da nocicepção na segunda-fase do teste de formalina é um modelo 

experimental com capacidade de identificar uma provável atividade anti-inflamatória de 

uma substância, que apresenta a participação efetiva de mediadores pró-inflamatórios. A 

literatura mostra que os AINEs (tais como aspirina, ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco), 

conhecidos por inibir a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), são ineficientes ou 

causam pequena inibição na primeira-fase do teste de formalina (HUNSKAAR et al., 

1985a). Entretanto, os AINEs podem atenuar, de maneira dose-dependente, a segunda-

fase da nocicepção induzida pela formalina (HUNSKAAR; HOLE, 1987). 

Estes dados sugerem que o extrato estudado pode produzir ação antinociceptiva 

através da inibição da COX e, consequentemente, da síntese de PGs. Entretanto, a 

possibilidade deste extrato estar agindo via COX precisa ser testada em experimentos 

futuros. 

 As doses do EE da entrecasca da S. obtusifolium que inibiram a nocicepção 

causada pelo ácido acético não tiveram efeito no teste de placa quente. Não foi 

observado aumento no tempo de latência no teste da placa quente com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium. À temperatura de 55ºC pode-se observar e quantificar o 

efeito da morfina, como analgésico, e de outros agonistas narcóticos. Entretanto, os 

analgésicos não narcóticos, tipo indometacina e outros AINEs, não são eficazes (EDDY; 

LEIMBACH, 1953). Portanto, nossos resultados sugerem que o EE da S. obtusifolium não 

tem ação antinociceptiva central. 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium foi 

utilizado o modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos; um modelo 

animal amplamente empregado para triagem de compostos com potencial anti-

inflamatório, e tem sido utilizado com freqüência para avaliar a atividade 

antiedematogência de produtos naturais. A carragenina é um colóide obtido por extração 

em fase aquosa de variedades naturais de algas das famílias Gigartinaceae, 

Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae da classe Rhodophyceae (algas 

vermelhas). Sua administração na pata promove intensa vasodilatação e extravasamento 

plasmático pela liberação de mediadores, que contribuem também na intensa migração 

celular para o sítio inflamatório. 
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Este modelo experimental exibe um alto grau de reprodutibilidade. Em ratos, a 

resposta inflamatória induzida pela carragenina é caracterizada por uma resposta bifásica 

com uma formação de edema marcante, resultante da rápida produção de vários 

mediadores inflamatórios tais como, histamina, 5-HT e bradicinina (primeira-fase), a qual 

é sustentada pela liberação de PGs e NO (segunda-fase) com pico em 3 h, produzidos 

pelas isoformas induzíveis das enzimas COX (COX-2) e óxido nítrico sintase (iNOS), 

respectivamente (SEIBERT et al., 1994). No presente estudo, observa-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos entre a segunda e quarta 

hora após a injeção do agente flogístico. Nota-se também que o AAS, uma droga AINE, 

inibe de forma significativa a formação do edema, confirmando dados da literatura 

(HUNSKAAR et al., 1985a). 

A atividade antiedematogênica apresentada pelo EE da entrecasca da S. 

obtusifolium pode estar relacionada, ao menos em parte, a forte presença de taninos, 

flavonóides e triterpenos; substâncias essas que apresentam atividade anti-inflamatória e 

que podem estar inibindo uma ou mais vias de sinalização intracelulares envolvidas nos 

efeitos de vários mediadores inflamatórios como as PGs e/ou COX. 

 No ensaio de peritonite induzida por carragenina em ratos, nota-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta inflamatória provocada pela carragenina no peritônio de ratos, 4 h após a 

injeção do agente flogístico, de forma similar ao observado com a dexametasona, uma 

droga anti-inflamatória esteroidal. A dexametasona e outros glicocorticóides inibem a 

liberação de mediadores inflamatórios de várias células, em particular leucócitos, 

mastócitos, plaquetas, células endoteliais e macrófagos residentes, mas também são 

potentes inibidores da síntese de iNOS (macrofágica) (KLIMENKO; PAVLOVA, 1999).  

O recrutamento de células durante a inflamação depende da liberação de 

mediadores, os quais são responsáveis pelas mudanças locais, vascular e tecidual, bem 

como pelo recrutamento de células defensoras do hospedeiro (LUSTER et al., 2005). A 

inflamação induzida pela carragenina envolve a migração celular, extravasamento 

plasmático e produção de mediadores, tais como NO, PGE2, IL-1β, IL-6 e TNF-α 

(SALVEMINI et al., 1996; LORAM et al., 2007). Estes mediadores são capazes de 

recrutar leucócitos, tais como neutrófilos, em vários modelos experimentais. O EE da 

entrecasca da S. obtusifolium é capaz de inibir a migração leucocitária induzida pela 

injeção i.p. de carragenina, no modelo de peritonite. 

 Sabe-se que os processos oxidativos estão associados ao envelhecimento, 

mutação do material genético e da degradação do tecido vivo, além de processos 

inflamatórios. Os compostos responsáveis por essa ação indesejável são conhecidos 
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como radicais livres, e as substâncias que combatem esses radicais são os chamados 

antioxidantes.  

Considerando que o uso de excessivo de antioxidantes não é muito recomendado, 

uma vez que podem promover efeitos colaterais, observa-se uma tendência para o uso 

de produtos naturais ricos em antioxidantes. Além dos alimentos já conhecidos que 

possuem antioxidantes, como frutas e verduras, a procura de espécies vegetais que 

possuam esta atividade vem se acentuando. 

O modelo de captura do radical estável DPPH é um método amplamente usado 

para avaliar a atividade antioxidante de compostos naturais em um tempo relativamente 

curto quando comparado com outros métodos. O efeito do antioxidante sobre o radical 

DPPH capturado deve-se a sua habilidade de doar hidrogênio. O DPPH é um radical livre 

estável que aceita um elétron ou um radical hidrogênio para torna-se uma molécula 

diamagnética estável (GÜLÇIN et al., 2004; PIAO et al., 2004). 

A capacidade de redução do radical DPPH foi determinada pelo ensaio 

quantitativo, o qual é quantificado pelo decréscimo na absorbância em 515 nm induzida 

pelo antioxidante. 

A característica estrutural responsável pela atividade sequestrante do radical livre 

é devido a presença dos grupos fenólicos. A posição do grupo hidroxila doador de 

elétrons na posição orto também diminui a entropia de dissociação da ligação O-H e 

aumenta a velocidade de transferência do átomo de hidrogênio para o radical peroxila. A 

insaturação da dupla ligação da cadeia lateral também maximiza a estabilização do 

radical fenólico. 

Então, a atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e das suas frações 

acetato de etila e hidrometanólica, provenientes da extração líquido-líquido, pode ser 

explicada pela presença de compostos polifenólicos presentes nesse extrato e frações, 

demonstrado na quantificação de fenóis totais.  

Visto o EE da entrecasca da S. obtusifolium apresentar atividades antinociceptiva, 

anti-inflamatória e antioxidante, é provável que haja uma relação entre as atividades 

antinociceptiva e anti-inflamatória com a ação antioxidante observada neste estudo. 

Este trabalho contribui para a compreensão de alguns efeitos farmacológicos 

atribuídos a S. obtusifolium pela população, tais como ação analgésica e anti-

inflamatória. Porém, é necessário que estudos complementares sejam realizados, 

visando esclarecer ainda mais seus mecanismos de ação, e com isso estabelecer 

maiores critérios de eficácia e segurança para o uso dessa planta, colaborando assim 

com uma fonte promissora de novos fitoterápicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados do presente trabalho permitem estender os dados descritos na 

literatura e o conhecimento da medicina popular, onde se observou que o extrato 

etanólico bruto da Sideroxylon obtusifolium apresenta ações antinociceptiva, anti-

inflamatória e antioxidante. 

Analisando os resultados, observou-se que este efeito antinociceptivo e anti-

inflamatório pode estar envolvido em parte na inibição da COX. 

Além disso, foi demonstrado que o extrato etanólico bruto também tem uma boa 

ação como agente antioxidante, e quando fracionado, esse efeito se repete apenas nas 

frações acetato de etila e hidrometanólica, com potencial ainda maior deste efeito. Tal 

ação pode estar relacionada à metabólitos fenólicos, como taninos, flavonóides, fenóis 

simples, dentre outros, pois a relação da quantificação total com a atividade antioxidante 

é diretamente proporcional. 

Experimentos adicionais com os fracionados do extrato etanólico bruto e com 

compostos isolados devem ser realizados para esclarecer melhor os mecanismos de 

ação envolvidos nas atividades antinociceptiva e anti-inflamatória. 

Os resultados deste trabalho, em conjunto com os dados descritos na literatura, 

mostram nitidamente que plantas medicinais são fontes de uma variedade de compostos 

com atividades biológicas, que podem dar origem ou servir de protótipo para o 

desenvolvimento de novos fármacos e/ou fitofármacos.  
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RESUMO 

ARAÚJO NETO, Vitor. Estudo das atividades antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. p. 61 

(Dissertação – Mestrado em Biotecnologia). 

 

A planta escolhida pertence à família Sapotaceae. Este estudo teve como objetivo 

contribuir para o conhecimento científico das ações antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da entrecasca da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularmente conhecida como “quixabeira” e usada no tratamento da dor e inflamação. 

Para tanto, o extrato etanólico bruto (EE, 459,60 g) da entrecasca da planta seca e 

triturada foi submetido à extração líquido-líquido (400 g) com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila, obtendo assim as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica (6,08 g), 

acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g). Este extrato e suas frações foram 

submetidos à prospecção fitoquímica detectando assim grupos de metabólitos 

secundários relevantes, como fenóis, flavonóides, xantonas, esteróides, triterpenóides, 

saponinas, taninos e catequinas. Em seguida, foram avaliados os efeitos desse extrato 

na nocicepção (nos modelos de contorções abdominais induzida por ácido acético, placa 

quente e formalina em camundongos), inflamação (nos modelos de edema de pata e de 

peritonite induzidos por carragenina em ratos) e oxidação (método do seqüestro do 

DPPH). No modelo de contorções abdominais induzida por ácido acético, o EE quando 

administrado por via oral na concentração de 400 mg/kg apresentou inibição similar ao 

AAS. Já no modelo da placa quente o EE não influenciou no aumento do tempo de 

latência pelo estímulo térmico de 55 ± 0,5°C, sugerindo não tem ação antinociceptiva 

central. Observando o modelo da formalina o efeito do EE apresentou inibição apenas na 

segunda fase mostrando antinocicepção do tipo inflamatória, sugerindo ação através da 

inibição da ciclo-oxigenase (COX). Na avaliação da ação anti-inflamatória pelo modelo de 

edema de pata induzido por carragenina em ratos, demonstrou que a administração oral 

do EE foi efetivo em reduzir a resposta edematogênica entre a segunda e quarta hora 

após a injeção de carragenina. No modelo de peritonite demonstrou que o EE por via oral 

foi efetivo em reduzir a migração leucocitária após 4 h a injeção i.p. de carragenina de 

forma similar à dexametasona. O método do seqüestro do DPPH permitiu estabelecer a 

ação antioxidante in vitro do EE e das frações acetato de etila e hidrometanólica, que 

pode estar relacionada aos compostos polifenólicos presentes. Assim, identificamos que 

o extrato da S. obtusifolium possui compostos fitoquímicos que influenciaram nas 

atividades anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, 

. 



 xiv

Palavras-chaves: Atividade antinociceptiva; Atividade anti-inflamatória; Atividade 

antioxidante; Sideroxylon obtusifolium; Sapotaceae. 
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ABSTRACT 

ARAÚJO NETO, Vitor. Study of the antinociceptive, anti-inflammatory and 

antioxidant activities of Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. 

p. 61 (Dissertation – Master in Biotechnology). 

 

Sideroxylon obtusifolium belongs to the family Sapotaceae. This study aimed to contribute 

to the scientific knowledge of the antinociceptive, anti-inflammatory and antioxidant 

properties of the steam bark of Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularly known as “quixabeira” and used to treat pain and inflammation. The ethanol 

crude extract of the dried and triturated stem bark (EE, 459,60 g) was submitted to liquid-

liquid extraction (400 g) with hexane, chloroform and ethyl acetate to give fractions 

hexane (11,90 g), chloroform (6,08 g), ethyl acetate (43,72 g) and hydromethanol (181,35 

g). The EE and its fractions were submitted to phytochemical analysis, which detected 

groups of secondary metabolites such as phenols, flavanoids, xanthones, steroids, 

triterpens, saponins, tannins and cathechins. The effects of the extract and its fractions in 

nociception (using the models of abdominal writhing induced by acetic acid, hot plate and 

formalin in mice), inflammation (using the models of paw edema and peritonitis induced 

by carrageenan in mice) and antioxidant (using the scavenging of DPPH method) were 

evaluated. In the model of abdominal writhing induced by acetic acid, the oral treatment 

with of EE at 400 mg/kg had similar inhibition to that of AAS. The model of hot plate 

showed that the EE did not cause an increase in the latency time by the thermal stimulus 

at 55 ± 0.5°C, suggesting does not have central antinociceptive action. The EE only 

inhibited the second phase in the formalin test, which suggested that had inflammatory 

antinociception, which showed possibly acts by inhibiting the enzyme ciclo-oxygenase 

(COX). When evaluating the anti-inflammatory action by the carrageenan-induced paw 

edema model, the oral feeding of the EE was effective in reducing the edema-forming 

response between second and fourth hour after injecting carrageenan. Peritonitis model 

showed that the oral administration of EE was effective in reducing the leukocyte 

migration after 4 h of the i.p. injection of carrageenan, which was similar to 

dexamethasone. The DPPH assay showed the EE and its fractions ethyl acetate and 

hydromethanol present a antioxidant activity in vitro, which can be related to the presence 

of polyphenols. Therefore, the extract of S. obtusifolium has relevant phytochemical, 

which can be influencing the anti-inflammatory, analgesic, and antioxidant activities, 

suggesting it can be submitted to new pharmacological studies and clinical trial. 

 

Key-words: Antinociceptive activity, anti-inflammatory activity, antioxidant activity, 

Sideroxylon obtusifolium; Sapotaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As plantas constituem a essência da vida principalmente pela sua posição singular 

como produtores primários em todas as cadeias alimentares e, em segundo lugar, como 

a única fonte de energia renovável disponível para os animais. A cura através das plantas 

é tão antiga quanto à história da humanidade (MANTELL et al., 1994). 

Vale ressaltar que seu uso na terapêutica não teve origem apenas na experiência 

casual ou em grande conjunto de experiências conscientes, mas principalmente em 

aplicações com pretensões mágicas, que tinham por objetivo aumentar a ação dos 

feitiços e encantamentos (GUILLÉN et al., 1987; LORENZI; MATOS, 2008). Portanto, a 

utilização dessas plantas é uma prática generalizada baseada na crença popular e nas 

várias formações culturais que as usam como recurso terapêutico; ou seja, inúmeras 

plantas com poder de cura se tornaram conhecidas e essas informações são transmitidas 

por diferentes civilizações, de geração a geração, até a era moderna (GUILLÉN et al., 

1987; CECHINEL-FILHO; BRESOLIN, 2003; LORENZI; MATOS, 2008).  

No início do século XIX, com o desenvolvimento da química farmacêutica, as 

plantas passaram a representar a primeira fonte de substâncias para o desenvolvimento 

de medicamentos. Atualmente, apesar do grande desenvolvimento da síntese orgânica e 

de novos processos biotecnológicos, 25% dos medicamentos prescritos nos países 

industrializados são originários de plantas e 120 compostos de origem natural, obtidos a 

partir de cerca de 90 espécies de plantas. Portanto, o reino vegetal é responsável pela 

maior parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura 

(HOSTETTMAN et al., 2003). 

A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que o conhecimento 

tradicional sobre produtos da biodiversidade é um importante instrumento no 

desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos para o combate de doenças que 

assolam as populações dos países em desenvolvimento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002) (cálculos realizados em 1997 mostram que um terço da 

população mundial ainda carece de acesso a medicamentos essenciais – 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2003). A opção de conduzir pesquisas a 

partir da indicação de plantas utilizadas por comunidades diminui o percurso do 

desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores dispõem, antes 

mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual atividade biológica 

esta droga poderia apresentar (FAPESP, 2004). 

Considerando-se ainda, a expansão mundial que os mercados de produtos 

derivados de plantas (fitoterápicos, suplementos alimentares, cosméticos, repelentes de 
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insetos, corantes, etc.) vêm conquistando, e que 25% dos fármacos empregados 

atualmente nos países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos 

fitoterápicos (YUNES; CALIXTO, 2001) (Tabela 1), vê-se que os países detentores de 

grande biodiversidade têm a oportunidade de entrar em mercados bilionários, como o 

farmacêutico e o de suplementos alimentares, que movimentam cerca de 31 bilhões de 

dólares/ano (GRUENWALD, 2002; SIMÕES et al., 2004). O uso de remédios fitoterápicos 

cresceu 380% nos Estados Unidos entre 1990 e 1997, enquanto que estudos realizados 

com a população alemã mostram que 70% das pessoas declaram recorrer à fitoterapia 

como primeira escolha no tratamento de doenças menos graves ou pequenas disfunções 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

 

 

Tabela 1. Exemplos de fármacos isolados de espécies vegetais.  

 

Fonte: Simões et al. (1999) e Yunes; Calixto (2001). 
 
 

No Brasil, as inovações têm sido de baixa ou média intensidade, sendo que os 

fitoterápicos mais vendidos no mercado brasileiro são produzidos a partir das espécies 

estrangeiras (WAGNER, 2002). Apesar da crescente importância dos medicamentos 

fitoterápicos, relativamente poucos estudos são realizados a fim de comprovar sua 
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eficácia e segurança. Desta forma, a maioria dos fitoterápicos fabricados pela indústria 

brasileira está fundamentada somente no uso popular das plantas, sem nenhuma 

comprovação pré-clínica nem clínica, não podendo, portanto, ser competitivo a nível 

nacional e muito menos internacional (YUNES; CALIXTO, 2001). 

Por essas e outras razões, as plantas passaram a ser cogitadas como fonte de 

novas drogas ainda inexploradas, fato este evidenciado pelo número de espécies de 

plantas existentes e pelo fato de apenas uma pequena percentagem ter sido investigada 

do ponto de vista químico e, menor número ainda, do ponto de vista biofarmacológico. 

Como forma de contribuir para um maior esclarecimento no uso das plantas 

medicinais usadas pela população de Sergipe no combate da dor e da inflamação, nós 

investigamos algumas ações farmacológicas como anti-inflamatória e analgésica, 

atribuídas ao uso da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn (Sapotaceae), 

também conhecida como “quixabeira”, assim como possível atividade antioxidante. Para 

o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o extrato etanólico da entrecasca da S. 

obtusifolium em modelos in vivo de dor (contorções abdominais, teste da placa quente e 

formalina). Os modelos utilizados para avaliação da atividade anti-inflamatória foram o 

edema agudo de pata e a peritonite induzidos pela carragenina. Para a avaliação in vitro 

da atividade antioxidante utilizou-se a técnica de seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DPPH) utilizando o extrato etanólico e suas partições hexânica, 

clorofórmica, acetato de etila e metanólica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Inflamação e Dor 

 

 

Inflamação é a resposta de um tecido vivo e vascularizado a um agente infeccioso, 

a um antígeno ou mesmo a um estímulo irritante de natureza física, química ou 

traumática. Esta resposta se manifesta pela presença de eritema (rubor), calor (aumento 

de temperatura na região inflamada), tumor (edema), dor e perda de função do tecido ou 

órgão afetado (CARVALHO, 2004). 

O principal objetivo desta reação complexa e estereotipada é facilitar o acesso ao 

tecido lesado, de células, proteínas e fluidos originalmente banhados por um meio 

extracelular aquoso, de onde está ausente a maioria das células sanguíneas e das 

proteínas plasmáticas, uma vez que estes componentes são muito grandes para cruzar a 

barreira endotelial normal. Portanto, tornam-se necessários mecanismos que permitam o 

acesso das células e proteínas plasmáticas aos sítios extra-vasculares, onde eles são 

necessários para circunscrever, limitar e remover o estímulo lesivo. 

Três eventos principais podem ser identificados durante a instalação de um 

processo inflamatório. O fluxo sanguíneo para o local estará aumentado com os vasos 

ingurgitados em decorrência da vasodilatação arteriolar (microscopicamente, um tecido 

inflamado aparentará conter um maior número de vasos). Ocorre a retração de células 

endoteliais, causando um aumento da permeabilidade vascular e fazendo com que 

moléculas grandes, normalmente restritas ao interior dos vasos, atinjam o espaço 

intersticial (este é um dos mecanismos que permite o acesso ao local dos mediadores 

solúveis do processo inflamatório). O extravasamento de macromoléculas plasmáticas, 

ao aumentar a pressão oncótica local, se faz acompanhar pela saída de água levando à 

formação do edema inflamatório. Leucócitos migram por quimiotaxia, desde os capilares 

até o foco do processo inflamatório. As células polimorfonucleares neutrófilos são o tipo 

celular predominante nos estágios iniciais da resposta. Caso o processo persista, 

aumenta a migração de células mononucleares (monócitos e linfócitos) para o local, 

modificando o padrão do tipo celular prevalecente (RANG et al., 2001). 

A reação inflamatória, devido ao seu papel de destruição de organismos invasores 

e remoção de debris celulares, possuem um caráter potencialmente lesivo ao tecido 

circunjacente. Logo, esta resposta deve ser bem ordenada e controlada pelo organismo. 

Este controle é levado a efeito por uma grande variedade de mecanismos celulares e 

humorais (solúveis), que são ativados quando ocorre uma agressão aos tecidos e que 
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devem ser imediatamente desativados quando o agente lesivo foi afastado. A falha em 

qualquer um destes mecanismos de controle retira o caráter protetor da resposta 

inflamatória, transformando-a em uma entidade nosológica (STVRTINOVA et al., 1995). 

Este processo pode ser dividido em: inflamação aguda, inflamação crônica e 

resposta imune. A divisão das inflamações agudas e crônicas é baseada na duração e 

características patológicas da reação. A inflamação aguda tem, típica ou relativamente, 

curta duração (horas a dias), e é caracterizada por vasodilatação, exsudação de fluido 

rico em proteínas (plasma), migração de células (primariamente neutrófilos) para o sítio 

lesado e, em alguns casos, ativação da cascata de coagulação. Processos patológicos 

causados pela exacerbação de quadros inflamatórios agudos estão entre os maiores 

desafios de gerenciamento para anestesistas e profissionais de cuidados intensivos. 

Sepse, traumas severos e grandes cirurgias são exemplos de situações que apresentam 

os principais componentes inflamatórios agudos (BENJAMIM, 2001; SHERWOOD, 2004). 

O lúpus eritematoso sistêmico, asma, tuberculose, gota, vasculite e silicuse são 

exemplos de doenças inflamatórias crônicas. Estas desordens são caracterizadas por 

longa duração (semanas, meses ou anos), com inflamação ativa, destruição tecidual e 

tentativa de reparo ocorrendo simultaneamente. Infiltração de células mononucleares e 

fibrose são características histológicas típicas de inflamação crônicas (DI VAIO; 

FREITAS, 2001).        

A resposta imune aparece, quando as células imunologicamente competentes são 

ativadas em resposta aos organismos estranhos, ou substâncias antigênicas liberadas 

durante a resposta inflamatória aguda ou crônica. A resposta imune pode ser dividida em 

resposta inatas e adaptativas; o sistema imune inato é ativado imediatamente após uma 

infecção, desencadeando a resposta do hospedeiro ao microrganismo infectante e 

emitindo um sinal de ativação para a resposta imunológica adaptativa. Eventos como a 

vasodilatação, permeabilidade vascular aumentada e infiltração celular são parte da 

resposta imune inata, e seus componentes celulares primários são os macrófagos, 

células dendríticas, células natural killer (NK) e neutrófilos. Proteínas efetoras circulantes 

como o sistema complemento, reagentes de fase aguda e a cascata de coagulação têm 

importante função na imunidade inata. A resposta imunológica adaptativa ou específica 

só é desencadeada após o reconhecimento do patógeno pela resposta imune inata, a 

qual deflagra todo um conjunto de reações singularmente específicas contra o invasor e 

também torna as ações dos componentes da resposta inata muito mais eficazes. Os 

linfócitos são os principais componentes celulares da resposta adquirida, sendo divididos 

em linfócitos B, responsáveis pela resposta humoral, isto é, produção de anticorpos; 

linfócitos T, que fazem a indução da resposta e são responsáveis pelas reações 
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imunológicas mediadas por células; e as células NK, células linfóides ativas na resposta 

inata (DI VAIO; FREITAS, 2001; RANG et al., 2004; SHERWOOD, 2004) 

Esses mecanismos de resposta imunológica, baseados em funções sofisticadas 

dos leucócitos, também são responsáveis pela eliminação de células não funcionantes ou 

lesadas, e assim contribuem para a manutenção da homeostase tecidual. Dessa forma, 

os mecanismos de defesa não apenas protegem o organismo da infecção, mas também 

permitem a remoção de restos celulares e de componentes teciduais destruídos, 

originados, por exemplo, de isquemia ou trauma (WALZOG, 2000). 

Como parte dessa defesa inata, a resposta inflamatória aguda, iniciada em 

situações nocivas, biológicas, químicas ou físicas, dá margem ao recrutamento de 

leucócitos e sua migração rápida e direcionada para regiões alvo dentro do corpo, o 

primeiro de quatro pré-requisitos para uma defesa efetiva nos locais de lesão. No 

segundo passo, os leucócitos desenvolvem instrumentos específicos que são 

responsáveis pela eliminação de materiais estranhos ou células de tecidos lesados. Estes 

leucócitos são impedidos de causar lesão tecidual descontrolada, pelos mecanismos de 

contenção seguidos de formação e, finalmente, resolução da resposta inflamatória aguda. 

Por fim, a inflamação dá passagem aos processos de reparo e cicatrização que permitem 

a recuperação integral da função tecidual, restitutio ad integrum (WALZOG, 2000). 

Entretanto, uma reação inflamatória exacerbada pode levar à lesão tecidual e, se severa, 

causar descompensação fisiológica, disfunção orgânica e morte (SHERWOOD, 2004). 

Os principais mecanismos de defesa do hospedeiro contra microrganismos são os 

anticorpos (defesa humoral) e os leucócitos (defesa celular). Estes são encontrados 

normalmente na corrente sanguínea, o que justifica a importância atribuída, na 

inflamação aguda, aos fenômenos vasculares. Em situações de homeostase, 

normalmente as proteínas plasmáticas e as células circulantes estão contidas no interior 

dos vasos, em movimento no sentido do fluxo sanguíneo. Diante de um estado 

inflamatório, os vasos sanguíneos sofrem várias alterações, com o objetivo de facilitar a 

passagem de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para o local da 

lesão ou da infecção (KUNAR et al., 2005). 

A vasodilatação segue a vasoconstrição inicial que é revertida 10 a 15 minutos 

após a lesão. A transição de constrição para dilatação é mediada por diversos fatores, 

produtos endoteliais, por exemplo, e fatores derivados de mastócitos como leucotrienos 

(LTs), prostaglandinas (PG) e, particularmente, histamina, que contribuem para a 

vasodilatação (ALLER, 2006). 

O edema, uma característica fundamental da inflamação aguda, é causado pelo 

aumento da permeabilidade vascular, que leva ao extravasamento transvascular de fluido 

rico em proteínas de alto peso molecular (exsudato) do compartimento intravascular para 
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o interstício (KUNAR et al., 2005; ALLER et al., 2006). Resultado das ações de 

mediadores como histamina, bradicinina, LTs, componentes do complemento, substância 

P e fator de ativação plaquetária (PAF). Estes fatores alteram intensamente as funções 

de barreira dos pequenos vasos e aumentam a permeabilidade dos capilares e vênulas à 

água e proteínas. Um papel fundamental da mudança na permeabilidade vascular é 

facilitar a chegada de células e fatores solúveis, como anticorpos e proteínas de fase 

aguda, ao sítio de lesão tecidual (DI VAIO; FREITAS, 2001; ALLER., 2006). 

A vasodilatação e a exsudação plasmática são acompanhadas pela marginação 

de leucócitos, sua adesão e migração (SHERWOOD, 2004). A migração leucocitária para 

os sítios de inflamação é crucial para as funções celulares dos leucócitos tanto na 

imunidade inata quanto na adaptativa, a qual também foi implicada como uma 

característica chave em inúmeras doenças inflamatórias como lesão de isquemia-

reperfusão, artrite, doença inflamatória intestinal e a síndrome de disfunção múltipla dos 

órgãos, associada à sepse e ao trauma (VAN MIERT, 2002). A migração de neutrófilos, 

monócitos e células NK é comumente iniciada em respostas inatas, através da geração 

local de mediadores inflamatórios, como quimiocinas e citocinas específicas, seguindo 

uma lesão inflamatória. 

Várias citocinas pró-inflamatórias (exemplos: IL-1β, IL-6, TNF-α) estão envolvidas 

na geração da febre e estimulam a hipófise a liberar hormônios do estresse. Elas também 

estimulam o fígado a sintetizar inúmeras proteínas de fase aguda como proteína C 

reativa, fibrinogênio, e importantes antiproteases (NYSTROM, 1998). 

A dor constitui um importante sistema de alarme do organismo para sinalizar a 

existência de ameaça à integridade tissular, sendo assim um dos sinais característicos da 

resposta inflamatória. Sempre que uma célula ou várias células em um tecido são 

lesadas, diversas substâncias são liberadas. Uma injúria periférica ou em um nervo faz 

com que vários mediadores inflamatórios sejam liberados, sensibilizando vários 

receptores da dor (nociceptores). Com o objetivo de investigar esse fenômeno e verificar 

a relação dessas substâncias com o fenômeno da dor, vários autores demonstraram que 

a dor é provocada por substâncias, tais como: acetilcolina (ACh), 5-hidroxitriptamina (5-

HT, serotonina), histamina, substância P, angiotensina, bradicinina, entre outros 

(KATZUNG, 2000; DE LEO, 2002). 

A dor, uma sensação que normalmente é desagradável e subjetiva, indica um 

problema orgânico ou a possibilidade de uma lesão do corpo, funciona como um alerta e 

envolve nocicepção (percepção da dor) e consciência da dor, sua origem, seu significado, 

suas conseqüências e como aliviar. Para isso, deve haver atividade cortical, que é 

evidenciado pelo choro, expressão facial, capacidade de visualização e consciência 

espacial de pessoas e objetos. A percepção de estímulos nocivos denominada de 
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nocicepção, não é a mesma que dor, que é uma experiência subjetiva e inclui um forte 

componente emocional e afetivo (RANG et al., 1999). Milhões de pessoas em todo 

mundo vivem e morrem sentindo dor (DE LEO, 2002). 

A dor se inicia em terminações nervosas específicas, que são denominadas de 

nociceptores, os quais se encontram distribuídos por todo o corpo e transmitem as 

mensagens sob a forma de impulsos elétricos, ao longo dos nervos até a medula 

espinhal, e em seguida ao cérebro. Algumas vezes, o sinal desencadeia uma resposta 

reflexa ao chegar à medula espinhal. Quando isto ocorre, um sinal é imediatamente 

reenviado ao longo de nervos motores até o local original da dor, desencadeando a 

contração muscular. Um exemplo de resposta reflexa é a reação imediata de afastamento 

quando tocamos inadvertidamente alguma coisa muito quente. Somente quando o 

cérebro processa o sinal e o interpreta como dor, o indivíduo passa a ter uma percepção 

consciente da mesma (GOODMAN; GILMAN, 1996). 

A dor inflamatória é trazida a efeito pela liberação de mediadores inflamatórios que 

desencadeiam a sensibilização de nociceptores presentes nas terminações de fibras 

nervosas aferentes primárias (principalmente fibras C e Aδ ). Em consequência disso, 

potenciais de ação são desencadeados por estímulos previamente sublimiares (alodínia) 

ou estímulos supralimiares passam a desencadear respostas maiores em intensidade 

e/ou duração (hiperalgesia). A alodínia e a hiperalgesia inflamatória resultam da atuação 

de mediadores liberados pelo endotélio vascular, por fibras nervosas sensoriais e 

autonômicas, por células inflamatórias locais e migratórias, de precursores plasmáticos, 

entre outros. O primeiro mediador para o qual se descreveu esta função foi a bradicinina. 

Desde então, foram identificados vários outros, de ação direta ou indireta, dentre os quais 

estão a PGE2, prostaciclina (PGI2), LTB4, ácido (8R,15S)-dihidroxiicosa-(5E-9,11,13Z) 

tetraenóico (8R,15S-diHETE), 5-HT, adenosina, histamina, interleucina (IL)-1 e IL-8, fator 

de crescimento do nervo (NGF), fator de necrose tumoral (TNF)-α (LEVINE; 

REICHLING,1999) e mediadores derivados de fibras sensoriais (substância P e outras).  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IAPS) define dor como uma 

“experiência desagradável, de natureza sensorial, cognitiva e emocional, associada a 

dano tissular real ou potencial”. Esta definição engloba não apenas a dor inflamatória, 

mas também a dor neuropática (derivada de anormalidade neurofisiológicas ou 

morfológicas envolvendo fibras sensoriais). 
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2.2 Radicais livres e antioxidantes 

 

 

O oxigênio molecular constitui, atualmente, cerca de 20% do ar atmosférico, sendo 

sua principal fonte o processo fotossintético, notadamente através de algas marinhas 

(HENDRY, 1994). As oxidações biológicas realizadas através do oxigênio molecular 

representam a principal fonte de energia utilizada pela grande maioria de plantas e 

animais. 

Tanto através da produção biológica de oxigênio pelo processo fotossintético, 

como através da utilização do oxigênio pela respiração mitocondrial em plantas e 

animais, as reações bioquímicas se desenvolvem de tal maneira que geram produtos 

secundários, na ordem de 2% dos produtos finais (H2O e CO2) (CHANGE et al., 1979). 

Estes intermediários da redução parcial do oxigênio são conhecidos globalmente como 

espécies reativas de oxigênio (ERO), e possuem reatividades químicas marcadamente 

mais acentuadas que o oxigênio molecular (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Estas 

ERO são: o radical ânion superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical 

hidroxil (.OH), o radical peróxil (ROO.) e o oxigênio singlete (1O2). Os três primeiros são 

produtos da redução sequencial univalente do oxigênio molecular (O2), por adição de dois 

elétrons, originando H2O2, e adição de três elétrons, originando OH e água. A redução 

total, tetravalente do oxigênio molecular, produz água. O radical peroxil e o radical 

hidroxila são produtos secundários da cadeia bioquímica de reações de ERO, também 

conhecida como reação de lipoperoxidação (YUNES, 2001). 

Das espécies acima mencionadas, três são radicais livres de oxigênio, oxiradicais 

ou ERO: O2
-, .OH e ROO.; o primeiro é uma ERO pouco reativa, atuando quimicamente 

como um redutor suave, enquanto os outros dois são oxiradicais de reatividades 

químicas capazes de proporcionar reações de iniciação. O H2O2 é uma molécula estável, 

com capacidade de reagir com o ubíquo Fe+2 dos sistemas biológicos, produzindo o 

radical hidroxil, através da reação de Fenton devendo, por isso, ser considerado um 

radical livre “encoberto”. Paralelamente, e mais recentemente, ficou evidenciada a 

contribuição deletéria de espécies reativas de nitrogênio (ERN) nos sistemas biológicos, 

pela ação do monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO), mas principalmente através 

de sua combinação com o O2
- formando peroxinitrito (ONOO-), o qual, mesmo não sendo 

um radical, é uma forma muito reativa (BECKMANN et al., 1990). 

A toxicidade associada ao consumo do oxigênio poderia ser resumida como 

decorrência do determinismo, vinculado à segunda lei da termodinâmica, no qual a vida 

(organização) é mantida pelo gasto de energia, em última análise, do seu poder redutor, 
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enquanto que a morte (desorganização) constituiria os processos de oxidação (HENDRY, 

1994).   

Por conseqüência, as plantas, ao longo do tempo evolutivo, assim como também 

os organismos animais, foram dotadas de distintas defesas antioxidantes (DA), para 

compensar os efeitos deletérios associados à constante formação de ERO e ERN 

oriundas da presença e utilização do oxigênio nos seus tecidos. Dentro da fisiologia das 

plantas, as suas DA podem ser afetadas por inúmeros fatores estressantes, como intensa 

iluminação, deficiência mineral, vento, seca, oscilações da temperatura, sazonalidade, 

ontogenia, xenobiontes, entre outros (SALIN, 1991; HENDRY, 1994; ABASSI et al., 1998; 

GRACE et al., 1998; KRONFUSS et al., 1998). Curiosamente, os processos deletérios 

que envolvem transição de anóxia para normóxia em tecidos de rizomas de plantas são 

análogos aos verificados em tecidos de rizomas de plantas são análogo aos verificados 

em tecidos animais, como, por exemplo, no infarto do miocárdio, e conhecidos como 

injúria de reperfusão (HENDRY, 1994; BIERNELT et al., 1998). Em vários outros 

aspectos, as plantas assemelham-se aos animais quanto às suas DA, como, por 

exemplo, face ao consumo de O2 (WILHELM FILHO et al., 2000), o seu decréscimo 

durante o envelhecimento (BARTOLI et al., 1997; ROGIERS et al., 1998; ZENG et al., 

1998), suas dependência sazonal (GRACE et al., 1998) ou ontogenética (ABASSI et al., 

1998), e seu aumento acompanhando períodos pós-aclimatação a baixas temperaturas 

(ZHAO, 1998). 

O uso terapêutico de plantas parece ser tão antigo quanto a própria espécie 

humana. Entretanto, o conhecimento das propriedades antioxidantes é relativamente 

recente, especialmente nas duas últimas décadas onde observa-se um enorme 

crescimento da investigação científica neste particular, envolvendo desde o efeito de 

extratos brutos, de frações ou componentes isolados e/ou modificados.           

As plantas estudadas até o momento, e que apresentam propriedades 

antioxidantes, compreendem desde as algas, passando por briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas, ou seja, todos os grandes grupos taxonômicos vegetais 

(ZUANAZZI, 2004). 

Os antioxidantes vegetais são de natureza muito variada, mas indubitavelmente, 

os flavonóides constituem o grupo mais representativo encontrado com elevada 

diversidade de formas (RICE-EVANS et al., 1995), com descrição de mais de quatro mil 

compostos distintos até a presente data (HARBORNE, 1988). Seguindo os flavonóides, a 

variedade de quase mil tipos diferentes de carotenóides descritos em plantas também 

chama a atenção. Além destes dois grupos principais, existem outros compostos 

encontrados em plantas com propriedades antioxidantes já descritas na literatura, como 

terpenóides, cumarinas, saponinas, curcuminas, ácidos cafeico, ácidos hidrocinâmicos, 
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entre outros (RICE-EVANS et al., 1995; 1996; CHEN; HO, 1997; IELPO et al., 1998; 

MANACH et al., 1999). Entre os antioxidantes hodiernamente mais empregados na 

suplementação, estão os antioxidantes lipossolúveis α-tocoferol (componente majoritário 

da vitamina E), tocotrienóis, licopeno e o hidrossolúvel ácido ascórbico (ou vitamina C), 

os quais têm sido extensivamente estudados. 

O termo flavonóide engloba um grupo de compostos polifenólicos complexos que 

apresenta uma estrutura comum caracterizada por dois anéis aromáticos (A e B) e um 

heterociclo oxigenado (anel C) (Figura 1). Como mencionado anteriormente, a família dos 

flavonóides é composta por mais de 4.000 diferentes compostos fenólicos descritos, e 

inclui os subgrupos flavonóis, flavononas, antocianidinas, flavonas e flavonóis 

(HARBORNE, 1988). As diferenças individuais dentro de cada grupo resultam de uma 

variação no número e posição dos grupamentos hidroxilas, por modificações nos núcleos 

(especialmente a saturação do heterociclo pirônico) e pelo grau de metilação e 

glicosilação, as quais afetam várias propriedades dos flavonóides, particularmente a 

hidrofobicidade das moléculas. Dentro dos grupos flavonas e flavonol, os compostos mais 

facilmente encontrados são aqueles com hidroxilas nas posições 3’ e 4’ do anel B e, em 

menor extensão, aqueles com apenas uma hidroxilação na posição 4’. O sítio de 

glicosilação preferido dos flavonóides é a posição 3’ e, com menor freqüência, a posição 

7’. A glicose é o carboidrato mais usual, mas outros resíduos de açúcares podem 

também ser encontrados, como xilose, galactose e ramnose (HERTOG et al., 1993a). 
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                 Figura 1. Estrutura Básica do Flavonóide. Fonte: Zuanazzi (2004). 
 

 

Os flavonóides existem naturalmente numa grande variedade de alimentos de 

origem vegetal como frutas, verduras, vegetais, sementes, flores e folhas, e fazem parte 

integral da dieta humana (HERMMAN, 1976; HERTOG et al., 1992; HERTOG et al., 

1993a). As maiores fontes desse flavonóides são o chá preto (48%), cebola (29%), maçã 

(7%) e vinho tinto (1%) (HERTOG et al., 1993b). 

 As propriedades antioxidantes dos flavonóides têm, assim, atraído a atenção para 

nutrição preventiva, pois eles protegem os constituintes alimentares contra o dano 
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oxidativo, podendo também contribuir para a prevenção de importantes patologias, como 

doenças cardiovasculares, envelhecimento, cânceres, entre outras. Existem vários 

relatos que os flavonóides exibem uma grande variedade de efeitos biológicos, incluindo 

ação antibacteriana, antiviral (HANASAKI et al., 1994), anti-inflamatória e antialérgica 

(HOPE et al., 1983; MIDDLETON, 1992; HANASAKI et al., 1994), e vasodilatadora 

(DUARTE et al., 1993). Além disto, eles inibem in vitro a peroxidação lipídica (RATTY, 

1988; MORA et al., 1990; TERÃO et al., 1994; VINSON et al., 1995; SUGIHARA et al., 

1999), agregação plaquetária (GRYGLEWSKI et al., 1987; TZENG et al., 1991; NEIVA et 

al., 1999), a permeabilidade e a fragilidade capilar (TOREL et al., 1986), e a atividade de 

enzimas, como a ciclo-oxigenase e a lipoxigenase (HOPE et al., 1983; MIDDLETO 1992; 

ROBACK et al., 1998). Os flavonóides exercem esses efeitos como antioxidantes, 

seqüestradores de ERO (scavengers) (CAVALLINI et al., 1978; FRAGA et al., 1987; 

YUTING et al., 1990; HANASAKI et al., 1994). Por outro lado, alguns extratos de plantas 

podem igualmente exibir propriedades pró-oxidantes, se presentes em concentrações 

relativamente pequenas, enquanto que alguns flavonóides, quando na presença elevada 

de metais de transição como ferro (SUGIHARA et al., 1999), ou na presença de NO 

(OHSHIMA et al., 1998), também demonstraram uma condição pró-oxidante.       

 

 

2.3 Brasil: Biodiversidade 

 

 

O Brasil é considerado o país com maior biodiversidade no planeta, com cerca de 

55.000 espécies nativas distribuídas nos seus seis biomas (DRUMOND et al., 2000). 

Dentre esses o bioma da Caatinga (Figura 2) se destaca por apresentar um mosaico de 

árvores e arbustos decíduos e xerófilos, espinhosos, misturados com um grande número 

de cactos e bromélias (OLIVEIRA, 1995). Neste ambiente, encontram-se plantas de 

reconhecida atividade farmacológica pela população local, bem como espécies de 

ocorrência endêmica, algumas ainda desconhecidas pela ciência, tanto do ponto de vista 

botânico, químico, farmacológico e econômico (DRUMOND et al., 2000). 

Este ecossistema, um dos maiores e distintos biomas brasileiros (FERRI, 1980), 

ocupa uma área de 734.478 Km2, incluindo partes dos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais 

(CASTELLETI et al., 2004). É o único bioma exclusivamente brasileiro. Portanto, grande 

parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada em nenhum outro lugar do 

mundo. Ferri (1980) reconheceu muitas formas de Caatinga, tais como: agreste, 

carrasco, sertão, cariri e seridó, que variam em fisionomia e em composição florística. 
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São reconhecidas 12 tipologias da Caatinga, que despertam atenção especial pelos 

exemplos fascinantes de adaptação ao semi-árido (GIULIETTI et al., 2004b). 

Entretanto, dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, provavelmente, o mais 

desvalorizado e pouco conhecido botanicamente. Apesar de se apresentar em um estado 

bastante alterado, a Caatinga contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com 

elevado número de espécies remanescentes de vegetação ainda bem preservados, que 

incluem um número expressivo de táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al., 2004b). 

A Caatinga tem sido bastante modificada pelo homem (CASTELLETTI et al., 

2004). Os solos nordestinos vêm sofrendo um processo intenso de desertificação devido 

à substituição da vegetação natural por monoculturas, principalmente, por meio de 

queimadas. O desmatamento e as culturas irrigadas estão levando à salinização dos 

solos, aumentando, ainda mais a evaporação da água neles contida e, dessa forma, 

acelerando a desertificação (GARDA, 1996). Apesar das ameaças à sua integridade, 

menos de 2% da Caatinga está protegida em unidades de conservação de proteção 

integral (TABARELLI; VICENTE, 2004). A perda das paisagens observada tem 

consequências graves para a manutenção da biodiversidade. A fragmentação de toda 

Caatinga pode levar ao desaparecimento de espécies de organismos endêmicos da 

região (CASTELLETTI et al., 2004) e de espécies com grandes potencialidades sócio-

econômicas. 

 

 

 

 
Figura 2. As Caatingas. Fonte: Bernardes (1999). 
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O uso das plantas nativas é muito diverso, e em termos práticos, pode ser dividido 

pelo tipo de produto fornecido: óleos fixos; ceras; látex e produtos químicos; fibras; 

alimentos; óleos essenciais; medicinais; e madeiras (GIULIETTI et al., 2004a). Hoje, 

cerca de 70% da Caatinga já se encontram alterados pelo homem com muitas de suas 

espécies figurando na lista de ameaçadas de extinção do IBAMA (KIILL, 2002). Reverter 

esse quadro pode determinar que espécies encontradas somente ali possam contribuir 

com estudos e novos tratamentos para patologias ainda incuráveis ou evitar danos à 

saúde pelo uso incorreto das plantas. A variedade de plantas medicinais usada para as 

mais diversas enfermidades torna a Caatinga ímpar no cenário dos fitoterápicos. 

Atualmente existe uma busca por parte da comunidade científica em estudar 

esses fitoterápicos usados pela população por duas razões principais: encontrar doses e 

posologias corretas para o uso dessas plantas como medicamentos e, principalmente, 

porque estudar plantas que já possuem um histórico de uso por comunidades encurta o 

percurso do desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores 

dispõem, antes mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual 

atividade biológica esta planta poderia apresentar (FAPESP, 2004). Além do efeito já 

explorado pela comunidade, podem-se encontrar metabólitos secundários, e futuros 

novos fitomedicamentos, que seriam implantados no tratamento de outras patologias. 

Esses aspectos, aliados à degradação dos ecossistemas, estimulam pesquisas 

em produtos naturais e tornam urgente o estabelecimento de programas para promover o 

levantamento desta riqueza nativa, na busca de contribuir, efetivamente, para o 

desenvolvimento auto-sustentável da região, oferecendo ao Estado uma alternativa de 

elevado potencial econômico. 

 

 

2.4 Plantas medicinais 

 

 

O uso das propriedades terapêuticas das plantas medicinais é uma prática 

multimilenar aparecendo nos tratados de fitoterapia das grandes civilizações, muitas 

delas já extintas, como também nas tradições orais de tribos indígenas e povos de todos 

os continentes, principalmente dos índios brasileiros que constantemente são abordados 

por pesquisadores estrangeiros interessados em descobrirem substâncias naturais, em 

grandes quantidades na nossa flora tropical, que sejam capazes de produzir novos 

medicamentos. 
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O desenvolvimento da Química Orgânica e da tecnologia industrial tem permitido a 

análise, isolamento, refino e síntese dos princípios ativos das plantas. Um exemplo desse 

desenvolvimento é ilustrado na história da aspirina que foi originada a partir de pesquisas 

com extratos obtidos da casca da árvore salgueiro (Salix spp.) que já era indicada por 

médicos do antigo Egito e da antiga Grécia para o controle de inflamações. Depois de 

analisado e sintetizado por químicos alemães, o ácido acetilsalicílico tornou-se a aspirina, 

medicamento de grande sucesso no século XX com mais de 100 bilhões de comprimidos 

vendidos em todo o mundo, e cuja produção atinge cerca de 100 toneladas por ano. 

É muito comum encontrar nas feiras livres do Brasil barracas expondo à venda 

ervas medicinais. Grande parte das plantas medicinais é formada por árvores cujas 

cascas ricas em taninos e quinonas apresentam características fitoterápicas relacionadas 

ao controle de processos inflamatórios e de micoses. Muitas dessas características já 

estão comprovadas cientificamente como: da “aroeira” (Schinus terebinthifolius Raddi.) 

que é anti-inflamatória e bactericida; do “cajueiro” (Anacardium occidentale L.), anti-

inflamatório, bactericida e analgésico; e do “ipê-roxo” (Tabebuia avelanedae Lor. ex. 

Griseb.), antitumoral e antimicrobiano. Ervas aromáticas, como o alho e o gengibre, 

também são conhecidas milenarmente por suas propriedades medicinais. O alho (Allium 

sativum L.), rico em alicina e aliina, possui ação antiviral e bactericida, enquanto que o 

gengibre (Zingiber officinale Rox.) possui gingerol e shogaol, que são potentes 

moluscidas (AGRA, 1996; DINIZ et al., 1997). 

A flora brasileira é muito rica em espécies com princípios ativos de importância 

terapêutica, com potencialidades não apenas de utilização na medicina natural como 

também na agricultura natural no controle integrado de pragas e doenças de plantas 

cultivadas. 

 

 

2.4.1 Fármacos extraídos de plantas 

 

 

São inúmeros os compostos extraídos de plantas empregados na preparação de 

agentes terapêuticos que já se encontram disponíveis no mercado farmacêutico. Muitos 

deles são utilizados de forma pura ou associados a outras substâncias naturais ou 

sintéticas. Além dos produtos já comercializados, uma elevada gama de novas moléculas 

de origem natural (plantas ou micróbios) ou derivados e/ou análogos passa 

continuamente por estudos farmacológicos pormenorizados, vindo a incrementar a cada 

ano o arsenal de agentes terapêuticos. 
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Acredita-se que, atualmente, cerca de 120 substâncias puras isoladas de plantas, 

em geral através de indicações da fitoterapia e estudos fitoquímicos bio-direcionados, são 

usadas com finalidade terapêutica (DOUGLAS KINGHORN, 2002). A grande maioria 

destes compostos não foi obtida através de síntese economicamente viável e são 

isoladas a partir da planta cultivada ou nativa (RATES, 2001). Há ainda que se considerar 

que um número elevado de fármacos sintéticos ou semi-sintéticos foi descoberto usando-

se produtos de origem natural como protótipo (CLARK, 1996; CECHIINE-FILHO; YUNES, 

1998; DOUGLAS KINGHORN, 2001). Como exemplo, podemos citar: os alcalóides 

vimblastina (Velban®) e vincristina (Oncovin®) que são extraídos de Catharantus roseus, 

os quais são amplamente utilizados para o tratamento de linfomas e leucemia infantil 

(PASA et al., 2001); os poderosos glicosídeos cardiotônicos, digoxina e digitoxina, 

apresentam potente e seletiva ação sobre o músculo cardíaco (CLARK, 1996), que são 

extraídos de Digitalis purpúrea; um outro alcalóide que merece destaque é a reserpina, 

isolada de Rauwolfia ssp., sendo um dos mais poderosos anti-hipertensivos conhecidos; 

a capsaicina, extraída de Capsicum ssp., um importante anestésico tópico; pilocarpina, 

extraída do Pilocarpus jaborandi, um dos raros fármacos utilizados para o tratamento de 

glaucoma. 

 

 

2.4.2 Metabolismo secundário de plantas 

 

   

Na natureza ocorre a produção de uma grande variedade de produtos originados 

da química combinatória de sua evolução. Para se ter uma idéia, o número total de 

produtos naturais produzidos por plantas está estimado em torno de 500.000 (DEMAIN, 

2000).  

Ao se estudar uma planta com relação às suas características fitoquímicas, deve-

se considerar a existência de dois grupos distintos de metabólitos, que são de 

fundamental importância para o seu desenvolvimento: os metabólitos primários e os 

metabólitos secundários. Os metabólitos primários são encontrados em todos os seres 

vivos, essenciais ao crescimento e à vida, como os aminoácidos, monossacarídeos, 

ácidos carboxílicos, lipídeos, etc. Os metabólitos secundários são produtos de 

metabolismo específico, relacionados aos processos adaptativos. São biossintetisados a 

partir de metabólitos primários, com distribuição restrita a certas plantas e 

microrganismos (às vezes característico de um dado gênero ou espécie), e 

caracterizados por uma enorme diversidade química, como exemplo dos alcalóides, 
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esteróides, flavonóides, terpenóides, etc (VERPOORTE, 2000). Em geral, o termo 

“produto natural” é sinônimo de metabólito secundário. 

Durante muito tempo, os metabólitos secundários foram considerados como 

produtos de excreção do vegetal, com estruturas químicas e, algumas vezes, 

propriedades biológicas interessantes. Hoje se sabe que muitos dos metabólitos 

secundários têm papel vital como mediador em interações ecológicas, como por exemplo, 

a defesa contra herbívoros e microrganismos, a proteção contra os raios UV, a atração 

de polinizadores ou animais, dispersores de sementes e em interações alelopáticas 

(SANTOS, 2004). 

O aparecimento de metabólitos biologicamente ativos na natureza, segundo 

Rhodes (1994), é determinado por necessidades ecológicas e possibilidades 

biossintéticas, sendo que a co-evolução de plantas, insetos, microrganismos e mamíferos 

conduz à síntese de metabólitos secundários com funções de defesa ou atração, 

principalmente. Assim, os metabólitos secundários, por serem fatores de interação entre 

organismos, frequentemente, apresentam atividades biológicas interessantes. Muitos são 

de importância comercial tanto na área farmacêutica quanto nas áreas alimentar, 

agronômica e da perfumaria, entre outras. Do ponto de vista farmacêutico, o maior 

interesse deriva principalmente do grande número de substâncias farmacologicamente 

importantes. 

Embora muitos metabólitos primários também sejam de interesse em algumas das 

áreas acima citadas, o elevado número e a grande diversidade dos metabólitos 

secundários vegetais têm despertado o interesse de pesquisadores de vários campos da 

ciência que vêem neles uma fonte particularmente promissora de novas moléculas 

potencialmente úteis ao homem (SANTOS, 2004).         

 

    

2.5 Família Sapotaceae 

 

 

A família Sapotaceae possui distribuição pantropical, incluindo cerca de 50 

gêneros contendo 1000 espécies de hábito arbóreo e arbustivo. No Brasil ocorrem 14 

gêneros e cerca de 200 espécies, principalmente na Floresta Amazônica. As plantas 

pertencentes a família Sapotaceae são lenhosas, arbustivas ou arbóreas, com folhas 

alternas, raramente opostas ou verticiladas (Pradosia), simples, geralmente sem 

estípulas, margem geralmente inteira. Inflorescência cimosa, frequentemente em 

panículas ou reduzidas a fascículos axilares; flores pouco vistosas, unissexuadas ou 

bissexuadas, actinomorfas; estipes geralmente em número igual ou duplo ao das pétalas. 
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Essa família inclui diversas plantas frutíferas e diversas árvores que produzem madeira 

de boa qualidade, como a “maçaranduba” (SOUZA, 2005). Quimicamente são 

caracterizadas pela presença de saponíneas, caracterizando o nome da família. Nesta 

família, os compostos químicos mais conhecidos são as saponinas (STEVENS, 2005), 

flavonóides (SHAH, 2003), taninos (WANDJI, 2003) e óleos essenciais (SHAH, 2003), 

com diversas atividades biológicas, dentre elas, antiulcerogênica (SHAH, 2003), 

antimicrobiana (BERROUGUI et al., 2004) e antiviral (KUSHIMA, 2005). 

Nesta família destaca-se o gênero Sideroxylon, que compreende 

aproximadamente 100 espécies. Nas regiões tropicais encontram-se espécies arbustivas 

ou arbóreas que se caracterizam por ter madeira dura, forte e resistente ao 

apodrecimento e, por isso, usada em obras hidráulicas (BAILEY, 1986). Apresentam uma 

grande variedade de metabólitos bioativos e são largamente usadas pelos povos da 

América do Sul. 

 

 

2.5.1 Sideroxylon obtusifolium 

 

 

A espécie Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn com sinonímia 

Bumelia sartorum Mart., Bumelia obtusifolia Humb. ex Roem. & Schult., Bumelia excelsa 

A. DC., Bumelia buxifolia Roem. & Schult., Bumelia dunatii A. DC., Bumelia cruegerii 

Griseb., Bumelia nicaraguensis Loes., Lyciodes buxifolia (Roem. & Schult.) Kuntze, 

Lyciodes dunantii (A. DC.) Kuntze, e popularmente conhecida como “quixaba”, 

“quixabeira”, “rompe-gibão”, “coronilha”, “coca”, “maçaranduba-da-praia”, “miri”, 

“txilecatatôa” e “sacutiaba”, é encontrada na caatinga do São Francisco e de todo o 

Nordeste, na restingas litorâneas e do pantanal Mato-grossense, entre outras regiões 

(Figura 3). A S. obtusifolium é uma árvore de médio porte, de 7 a 18 m de altura, de copa 

densa e ovalada, com espinhos rígidos e longos, com tronco curto e um tanto canelado 

de 30 a 60 cm de diâmetro, com casca áspera e acinzentada. As folhas são simples 

inicialmente fasciculadas, coriáceas, glabras e com flores discretas, perfumadas, de cor 

amarelo-esverdeada, reunidas em facículos axilares, seus frutos são drupas ovóides lisas 

e brilhantes, de cor preta, sua polpa é carnosa e adocicada, contendo no interior uma 

única semente dura (ANGRA, 1996; LORENZI, 2002; 2006; CARRICONDE, 2008) 

(Figuras 4 e 5). 
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Figura 3. Localização espacial da espécie Sideroxylon obtusifolium no globo 
terrestre. Fonte: site discoverlife 2008. 

 

 

   

       (a)            (b) 

   

                (c)                                                             (d) 

 
Figura 4. Sideroxylon obtusifolium: (a) e (b) detalhe dos ramos e folhas; (c) detalhe da 
casca e entrecasca; e (d) vista geral da árvore. Fonte: autor. 
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Figura 5. Partes da Sideroxylon obtusifolium. 1a. vista geral da árvore; 1b. detalhe do 
ramo e folhas, e arranjos de flores e frutos; 1c. folhas dispostas em braquiblastos, 2a, b. 
flor; 2c. estames; 2d. estigma; 2e cortes longitudinais da corola; 3a. Frutos dispostos no 
ramo; 3b detalhes do fruto. Fonte: Delfino et al., 2005.  

 

 

A madeira da S. obtusifolium é empregada na construção civil e na marcenaria 

(principalmente na confecção de carrancas), e seus frutos comestíveis apreciados pelos 

nordestinos (BRAGA, 1976). A sua entrecasca é usada na fitoterapia no interior do 

Nordeste, pelas populações menos favorecidas, principalmente nas comunidades 
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Pernambucanas de Afogados da Ingazeirra, Camocim de São Felix, Córrego do Jenipapo 

Recife (CARRICONDE, 2008). Quanto às propriedades terapêuticas, é empregada nos 

casos de inflamações ovarianas, diabetes e em funções tônicas (BRAGA, 1976; MORS, 

2000), mas também no tratamento de pancadas, gripe, gastrite e dor nos rins. A literatura 

relata a ocorrência de triterpenos (taraxerona, taraxerol e eritrodiol), ácido triterpênico 

(ácido básico) e esteróide (α-espinasterol) (BARBOSA-FILHO, 1997) (Figura 6). 

 

 

 

(a) 

 

                          

      (b)                       (c) 
 

Figura 6. Constituintes da S. obtusifolium. (a) Triterpenos pentacíclico (tarxerona, 
taraxerol e eritridiol); (b) Ácido triterpênico (ácido básico); (c) Esteróide (α-espinasterol). 
Fonte: Barbosa-Filho, 1997. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

 

A entrecasca da planta Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

(Sapotaceae) foi coletada em 23 de abril de 2008, Município de Piranhas, Estado de 

Alagoas, Lago de Xingó (09º36’41’’S, 37º47’11’’O). Um espécime foi registrado no 

herbário da Universidade Federal de Sergipe, com o número ASE 13163, e a 

identificação botânica realizada pela botânica Dra. Ana Paula do Nascimento Prata, do 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram 

submetidas à secagem em estufa a 37°C, com renovação e circulação de ar até completa 

desidratação. 

 

 

3.2 Preparação e fracionamento do extrato etanólico 

 

 

A entrecasca seca (2,8 kg) foi reduzida a pó utilizando-se um moinho de facas, e 

posteriormente, submetidas à extração com etanol a 90% por 5 dias, por maceração 

exaustiva. Após este período, o material foi filtrado e concentrado em rota-evaporador 

sob pressão reduzida a uma temperatura de 50ºC, obtendo-se 459,6 g do extrato 

etanólico bruto de “quixabeira”. Parte do extrato bruto (400 g) foi diluído em uma solução 

MeOH/H2O (2:3) e submetido à extração líquido-líquido com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila. Obteve-se desta forma as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica, (6,08 

g), acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g).  

 

 

3.3 Prospecção fitoquímica 

 

 

O extrato da planta utilizada neste trabalho foi submetido à prospecção 

fitoquímica, seguindo-se a descrição de Matos (1997). Os métodos utilizados nesta 

abordagem são apenas qualitativos, e a presença de um constituinte pode mascarar a 

cor indicativa do outro. Esta metodologia teve como objetivo detectar a ocorrência de 

diversos constituintes químicos presentes no extrato etanólico da entrecasca de 
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Sideroxylon obtusifolium, onde para os testes sete porções de 3-4 mL de cada amostra 

dissolvidos em etanol, foram colocados em tubos de ensaio numerados de 1 a 7. 

 

 

3.3.1 Teste para fenóis e taninos 

 

 

O teste se baseia na capacidade do grupo dos taninos se complexarem com íons 

metálicos (ferro, manganês, cobre, etc.) formando assim precipitados, e do cloreto de 

ferro de oxidar os fenóis; esta reação é observada pelo desenvolvimento de coloração 

verde a marrom para derivados de catecol e azulada para derivados de pirogalol. 

Nos tubos de ensaio de número 1, foram adicionadas três gotas de solução 

alcoólica de FeCl3
 1 mol.L-1 em HCl 60 mmol.L-1. Agitou-se bem e observou-se qualquer 

variação de cor e/ou formação de precipitado escuro abundante. O resultado foi 

comparado com um teste em branco, usando-se água e FeCl3. 

A coloração variando entre azul e vermelho é indicativo de fenóis. A formação de 

um precipitado azul escuro indica à presença de taninos pirogálicos (taninos 

hidrolisáveis) e de cor verde a presença de taninos flobabênicos (taninos condensados 

ou catéquicos). 

 

 

3.3.2 Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides 

 

 

O teste se baseia na capacidade dos esqueletos flavônicos de mudarem de cor 

por ressonância eletrônica com o equilíbrio ácido-base. 

Na reação tomaram-se os tubos numerados de 2, 3 e 4. O tubo de número 2 foi 

acidificado a pH 3 com HCl 3 molL-1 e os tubos 3 e 4 foram alcalinizados, 

respectivamente, a pH 8,5 e 11 com NaOH 1 molL-1. A observação de qualquer mudança 

da coloração da solução foi interpretada como mostrado a seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2. Detecção colorimétrica de antocianinas, antocianidinas e flavonóides. 
  

Constituintes Cor 

 Ácido Ph=3 Alcalino pH=8,5 Alcalino pH=11 

Antocianinas e antocianidinas Vermelha Lilás Azul-púrpura 

Flavonas, flavonóis e xantonas - - Amarela 

Chalconas e auronas Vermelha - Vermelho Púrpuro 

Flavononóis - - Vermelho Laranja 

 

 

3.3.3 Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavononas 

 

 

O teste se baseia na possibilidade de levar a hidrólise dos o-heterosídeos 

flavônicos por temperatura. As hidrólises alcalinas e ácidas facilitam a identificação dos 

núcleos flavônicos. 

Para a reação, acidificou-se o tubo 5 por adição de HCl 3 molL-1 até pH 1-3 e 

alcalinizou-se o tubo 6 com NaOH 1 molL-1 até pH 11. Os tubos foram aquecidos 

cuidadosamente. Foi observada modificação na coloração, por comparação com os tubos 

correspondentes usados no teste anterior. A interpretação dos resultados foi feita como 

mostrado a seguir (Tabela 3): 

 

 

Tabela 3. Detecção colorimétrica de leucoantocianidinas, catequinas e flavononas.  
 

Constituintes 

 

Cor 

Meio Ácido Meio Alcalino 

Leucoantocianidinas Vermelha - 

Catequinas (taninos catéquicos) Pardo-amarelada - 

Flavononas - Vermelho Laranja 
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3.3.4 Teste para flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os derivados flavônicos de cor amarela 

reduzem-se adquirindo coloração avermelhada ou, no caso dos antociânicos, azulada, 

quando em solução alcoólica ácida e em presença de magnésio.  

Nos tubos de número 7, foram adicionados 10 miligramas de magnésio granulado 

e 0,5 mL de HCl concentrado. O término da reação foi indicado pelo fim da efervescência. 

Foi observado por comparação a mudança na cor da mistura da reação nos tubos 5 e 7. 

O aparecimento ou intensificação da cor vermelha foi indicativo da presença de flavonóis, 

flavanonas, flavanonóis e/ou xantonas, livres ou seus heterosídios. 

 

 

3.3.5 Teste para esteróides e triterpenóides (Liebermann-Buchard) 

 

 

Essa reação é usada para verificar a presença de núcleo esteroidal ou 

triterpenoidal. 

Para o teste adicionou-se 10 mL de uma solução etanólica de cada extrato em 

beckers e deixou-se secar em banho-maria. Extraiu-se o resíduo seco de cada becker 

três vezes com porções de 1-2 mL de CHCl3. Filtrou-se a solução clorofórmica em um 

pequeno funil fechado com uma bolinha de algodão, coberta com miligramas de Na2SO4 

anidro, para um tubo de ensaio bem seco. Adicionou-se 1 mL de anidrido acético e 

agitou-se suavemente. Adicionaram-se cuidadosamente três gotas de H2SO4 

concentrado. Agitou-se suavemente e observou-se o rápido desenvolvimento de cores. A 

coloração azul seguida da verde permanente é um indicativo da presença de esteróides 

livres. Coloração parda até vermelha indica triterpenóides pentacíclicos livres. 

 

 

3.3.6 Teste para saponinas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os heterosídeos saponosídeos tem 

propriedades detergentes e surfactantes, e quando tratados com HCl e aumento de 

temperatura ocorre hidrólise das saponinas, precipitando as agliconas, e perdendo as 

propriedades detergentes.   
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Para o teste tomaram-se os resíduos insolúveis em clorofórmio, separados no 

teste anterior, solubilizando-os em água destilada e filtrando a solução em um tubo de 

ensaio. Agitou-se fortemente o tubo com a solução, por dois a três minutos e observou-se 

a formação da espuma. 

O aparecimento de espuma persistente e abundante (colarinho) indica a presença 

de saponinas. 

Para confirmar a presença de saponinas, adicionou-se 2 mL de HCl concentrado 

ao conteúdo do tubo de ensaio e deixando por uma hora imerso em banho-maria. 

Posteriormente, neutralizando, resfriando-o e agitando-o novamente.  

A presença de precipitado e a não formação de espuma confirma a presença de 

saponina. 

 

 

3.3.7 Teste para alcalóides 

 

 

Tendo em vista a heterogeneidade química e a sua grande quantidade, os 

alcalóides não podem ser identificados em extratos vegetais com apenas um critério 

cromatográfico. Usualmente, os métodos de detecção são precedidos de uma extração e 

consistem de reações de precipitação com reativos específicos.    

Para o teste, o extrato foi dissolvido em etanol e filtrado. Ao filtrado foi juntado 

solução de NH4OH 6 N até atingir pH 11 e foram extraídas as bases orgânicas com três 

porções sucessivas de 30, 20 e 10 mL de clorofórmio, em um funil de separação 

(reservou a fase aquosa para o teste para bases quaternárias). Retirou-se a solução 

clorofórmica e filtrou-a com Na2SO4 anidro para eliminar o excesso de água. Separando o 

filtrado em duas porções. Deixando secar uma delas para teste em cromatoplaca e re-

extraia as bases orgânicas da outra com três pequenas porções sucessivas de HCl 

diluído a 0,1 N. Dessa mistura foi descartada a solução clorofórmica e dividida a solução 

aquosa ácida em três tubos de ensaio (evitando a presença de solvente orgânico). 

Adicionaram-se a cada tubo três gotas dos reagentes de precipitação de alcalóides, 

“Hager” (solução saturada de ácido pícrico), ”Mayer” (solução de iodeto de potássio e 

cloreto de mercúrio) e “Dragendorff” (solução de iodeto de potássio e subnitrato de 

bismuto). 

Presença de precipitado floculoso, pesado em pelo menos dois tubos sugere a 

presença de alcalóides. 
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3.4 Fenóis Totais (FT) 

 

 

A determinação do teor de fenóis totais presentes na amostra de extrato etanólico 

bruto da entrecasca da S. obtusifolium e de suas frações foi feita por meio de 

espectrofotometria na região do visível utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau descrito 

por Sousa et al. (2007), com algumas adaptações.  

O extrato etanólico bruto (10 mg) foi dissolvido em metanol, transferido para um 

balão volumétrico de 10 mL e o volume final completado com metanol, formando assim 

uma solução metanólica de 1 mg.mL-1. Uma alíquota de 0,1 mL desta solução foi 

transferida para um tubo Falcon e agitada com 0,5 mL do reagente de Folin-Ciocalteau 

(mistura dos ácidos fosfomolíbdico e fosfotunguístico) e 6 mL de água destilada por 1 

min; passado este tempo, 2 mL de Na2CO3 a 20% foram adicionadas à mistura e agitada 

por 30 s. Por fim, a solução foi acertada com água destilada para um volume final de 10 

mL e deixada por 2 h em ambiente livre de luz. Passado este período, a absorbância das 

amostras foi medida a 750 nm utilizando-se cubetas de vidro, tendo como “branco” o 

metanol e todos os reagentes, menos o extrato. O teor de FT foi determinado por 

interpolação da média de absorbância das três leituras da amostra contra uma curva de 

calibração construída com padrões de ácido gálico (0,01 a 0,35 mg/mL) e expressos 

como mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de extrato. A equação da curva de 

calibração do ácido gálico foi C = 809,0200A + 5,0827, onde C é a concentração do ácido 

gálico, A é a absorbância a 750 nm e o coeficiente de correlação R = 0,999. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

3.5 Animais experimentais 

 

 

Os animais adultos, ratos Wistar (120-180 g) e camundongos Swiss (20-30 g) de 

ambos os sexos, foram obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe 

(São Cristóvão, Brasil) e trazidos para o Biotério local do Departamento de Fisiologia, 

onde permaneceram por pelo menos 2 dias antes da realização dos experimentos. Os 

animais foram aleatoriamente divididos em grupos e mantidos em caixas plásticas (5 

ratos/caixa ou 10 camundongos/caixa) em sala com temperatura controlada (21 ± 2°C), 

com água e ração ad libitum, sob ciclo natural claro/escuro, e troca diária da serragem. 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as normas de 

procedimentos sobre cuidados com os animais do Comitê de Ética da Universidade 
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Federal de Sergipe para uso de animal em pesquisa. Os animais submetidos à 

administração oral dos extratos foram colocados em jejum por 12 h e aclimatizados no 

laboratório por pelo menos 2 h antes do experimento. 

Posteriormente, após o manuseio dos animais nos procedimentos in vivo, estes 

foram eutanasiados com o uso de anestésico e deslocamento cervical, acondicionados 

em sacos plásticos brancos e guardados em freezer, até que fossem descartados 

definitivamente conforme a rotina do Departamento de Fisiologia, pelo serviço de coleta 

seletiva de lixo biológico da UFS. 

Não foi observado, em nenhuma dose utilizada de extrato, o aparecimento de 

qualquer efeito colateral ou morte nos animais utilizados. 

Para o desenvolvimento deste projeto, o mesmo foi submetido e aprovado junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da UFS em 05/09/2007, sob o 

número de protocolo 47/07 (Anexo 1). 

 

 

3.6 Avaliação da atividade antinociceptiva: periférica e central 

 

 

3.6.1 Teste das contorções abdominais 

 

 

As contorções abdominais foram induzidas pela administração intraperitoneal (i.p.) 

de uma solução de ácido acético a 0,6% (0,1 mL/10 g de peso) em camundongos (Swiss, 

20-30 g), 60 min após a administração oral (v.o.) do extrato etanólico bruto da entrecasca 

da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, n = 6), ácido acetilsalicílico (AAS, 

aspirina, 300 mg/kg de peso, n = 6) ou veículo em solução de salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, 0,1 mL /10 g de peso, grupo controle negativo, n = 6). 

Em seguida o número das contorções abdominais foi observado, em câmaras 

individuais, por um período de 20 min, iniciando logo após a administração do ácido 

acético (KOSTER et al., 1959).  

 

 

3.6.2 Teste de formalina 

 

 

Este teste de nocicepção foi induzido pela administração de formalina a 1% (20 

µL), injetada por via subplantar (s.pl.) em uma das patas posteriores dos camundongos 
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(Swiss, 20-30 g), após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. 

obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 

a 0,9% (tween 80 a 5%, 0,1 mL/10 g de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), AAS (300 mg/kg 

de peso, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 

6). 

O tempo que o animal passou lambendo e/ou mordendo sua pata foi 

cronômetrado em dois períodos: durante a primeira fase (0-5 min após a injeção de 

formalina), e durante a segunda fase (20-25 min após a injeção de formalina) 

(DUBUISSON; DENIS, 1977). 

 

 

3.6.3 Teste de placa quente (hot plate) 

 

 

No modelo da placa quente a nocicepção foi induzida por um estímulo térmico em 

placa quente de alumínio, aquecida a 55 ± 0,5°C, em camundongos (Swiss, 20-30 g), 

após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 

200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 0,9% (tween 80 a 

5%, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 6). 

Foi observado, por um tempo máximo de 30 s, o tempo do aparecimento de 

reações (latência, em s) ao estímulo térmico da placa quente, como sapatear ou lamber 

as patas. Esta reação foi tomada como índice de nocicepção (EDDY; LEIMBACH, 1953). 

As medidas foram realizadas individualmente nos tempos de 0, 30, 60, 90 e 120 min após 

o primeiro estímulo térmico. 

 

 

3.7 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

 

 

3.7.1 Teste de edema de pata em ratos 

 

 

No modelo de edema de pata foi utilizado a carragenina na concentração de 1%, 

administrada no volume de 100 µL/animal na região subplantar da pata traseira direita do 

rato, segundo o método descrito anteriormente por Winter et al. (1962), com pequenas 

modificações. 
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Os animais (ratos Wistar, 120-180g) foram pré-tratados por v.o. 1 h antes com o 

extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg, n = 6), 

AAS (300 mg/kg de peso, grupo padrão, n = 6) ou veículo em salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, grupo controle negativo, n = 6). 

O edema da pata foi medido através de um hidropletismômetro (modelo 7150, Ugo 

Basile, Itália), observando-se o deslocamento da coluna de líquido, imediatamente antes 

da injeção subcutânea do agente edematogênico carragenina (HARRIS; SPENCER, 

1962). Medidas do volume da pata foram novamente realizadas em intervalos regulares 

de 1, 2, 3 e 4 h após a injeção da carragenina. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (E.P.M.) da variação do volume de pata encontrados 

entre os grupos controles e tratados (mL). 

Também foram calculados os valores de área sob a curva (ASC) no intervalo de 0 

à 4 h, utilizando a regra trapezoidal, para cada grupo. A porcentagem de inibição no 

edema foi calculada com base na ASC. 

 

 

3.7.2 Teste de migração de leucócitos para a cavidade peritoneal (peritonite) 

 

 

A migração de leucócitos foi induzida pela injeção de carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) na cavidade peritoneal de ratos (Wistar, 120-180g) 1h após a 

administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 

400 mg/kg, v.o., n = 6), dexametasona (2 mg/kg, s.c., n = 6) ou veículo em solução salina 

0,9% (tween 80 a 5%, v.o., n = 6), de acordo com a técnica descrita anteriormente por 

Bastos et al. (2007), com pequenas modificações. 

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.) e 

eutanasiados por deslocamento cervical 4 h após a injeção de carragenina. 

Posteriormente, solução salina contendo EDTA (1 mM, i.p., 10 mL) foi injetada e 

massagem suave foi realizada para uma subseqüente coleta do fluido peritoneal, o qual 

foi centrifugado (5 min, 1.000xg) à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado 

e o precipitado ressuspenso em 1 mL de salina. Uma alíquota de 10 µL da suspensão foi 

diluída em q.s.p. 200 µL de solução de Turk (diluição de 20x) e as células totais foram 

contadas em câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. 

Os resultados estão expressos como número de leucócitos/mL. A porcentagem de 

inibição de leucócitos = (1 – T/C) x 100, onde T representa a contagem de leucócitos dos 

grupos tratados e C representam a contagem de leucócitos do grupo controle. 
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3.8 Avaliação da atividade antioxidante 

 

 

3.8.1 Avaliação quantitativa da atividade redox 

 

 

A análise espectrofotométrica foi utilizada para determinar a atividade 

sequestrante de radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil (DPPH), como mostrado na Figura 7. O 

consumo do radical livre DPPH pelas amostras, foi monitorado através da medida do 

decréscimo das absorbâncias de soluções de diferentes concentrações (BRAND-

WILLIAMS et al., 1995). 

Este ensaio quantitativo foi realizado usando um aparelho de espectrofotômetro 

UV-VIS, modelo bioespectro SP22, com o comprimento de onda de 515 nm, tendo como 

controle positivo o ácido gálico. 
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Figura 7. Estrutura molecular do radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil, DPPH (1) e do 
mecanismo de reação de orto-difenol (2a) e para-difenol (2b). Fonte: Estevam, 2006. 
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3.8.1.1 Curva de calibração do DPPH 

 

 

Foi preparada 75 mL de solução estoque de DPPH em metanol na concentração 

de 40 µg/mL, mantida sob refrigeração e protegida da luz, e diluições realizadas para 

obtenção das concentrações finais de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. A curva de calibração 

foi construída a partir dos valores da absorbância a 515 nm com todas as soluções 

medidas em cubetas de vidro, com percurso óptico de 1 cm e tendo como branco o 

metanol. As medidas foram efetuadas em triplicata em intervalos de 1 min entre cada 

leitura. A equação da curva de calibração do DPPH foi C = 110,547 - 0,02804A, onde C 

corresponde à concentração do DPPH no meio, A é a absorbância medida no 

comprimento de onda de 515 nm. O coeficiente de correlação foi de R = 0,9983. 

 

 

3.8.1.2 Leitura das medidas de absorbância nas amostras 

 

 

A solução do extrato etanólico bruto e suas frações foram diluídas nas 

concentrações de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. As medidas de absorbância das misturas 

foram feitas a 515 nm, no 1º, 5º e 10º min, a cada 10 min até completar 60 min (SOUSA 

et al., 2007). A mistura de metanol e amostra foi utilizada como branco. A partir da 

equação da curva de calibração e dos valores de absorbância no tempo de 60 min para 

cada concentração testada foram determinados os percentuais de DPPH remanescentes, 

calculados de acordo com Brand-Willians et al. (1995), conforme a equação: %DPPHREM 

= [DPPH]T/[DPPH]To x 100, onde [DPPH]T corresponde à concentração de DPPH no 

meio, após a reação com extrato, e [DPPH]To a concentração inicial de DPPH. A 

quantidade de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH 

em 50% (IC50), foi calculada plotando-se o %DPPHREM no tempo de 60 min em oposição 

às concentrações das amostras. Os resultados estão expressos em µg/mL ± desvio 

padrão. Quanto maior o consumo de DPPH por amostra, menor será o seu IC50 e maior a 

sua atividade antioxidante. 

As absorbâncias em todas as concentrações testadas (25 µg/mL) no tempo de 60 

min foram convertidas em percentual de inibição (IP). 

A atividade antioxidante foi também expressa pelo índice de atividade antioxidante 

(IAA), calculados de acordo com ,Scherer e Godoy (2009), conforme a equação: IAA = 

%DPPHREM (FINAL) (µg mL-1)/IC50 (µg mL-1). Deste modo, o IAA foi calculado considerando a 
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massa de DPPH e a massa das amostras testadas na reação, resultando uma constante 

para cada amostra, independente das concentrações do DPPH e amostras usadas. A 

atividade antioxidante foi considerada insatisfatória quando o valor do IAA for inferior a 

0,5, moderada quando o IAA estiver entre 0,5 e 1,0, forte quando o IAA estiver entre 1,0 e 

2,0, e muito forte quando o valor do IAA for superior a 2,0.       

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 

Os resultados das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória estão expressos 

como média ± E.P.M. de n animais por grupo. Os resultados da atividade antioxidante 

estão apresentados como média ± desvio padrão da média (triplicata). A avaliação 

estatística dos dados foi realizada usando a análise de variância (ANOVA) para múltiplas 

comparações, seguida do teste de Tukey. Valores de p menores que 0,05 foram 

considerados significativos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Prospecção Fitoquímica 

 

 

A análise fitoquímica do extrato etanólico bruto mostrou presença de fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, catequinas, esteróides, 

triterpenóides e heterosídeos saponínicos. Na fase hexânica encontra-se apenas 

esteróides e triterpenóides. Taninos, catequinas, esteróides e triterpenóides são 

encontrados na fase clorofórmica. Já na fase acetato de etila foi encontrado fenóis totais, 

flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas, catequinas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. Por último, na fase hidrometanólica têm-se fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. 

Os resultados das análises dos constituintes químicos do extrato bruto e frações 

de S. obtusifolium encontram-se dispostos na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4. Prospecção fitoquímica do extrato etanólico bruto da S. obtusifolium e de 
suas frações 
 

 
Classe de substância 

detectada 

 
 

Reagentes 

Amostras 

I II III IV V 

Fenóis Totais Reagente de Folin-Ciocalteu + - - + + 

Taninos Precipitação com Cloreto 
Férrico / solução ácida 
aquecida 

+ 
 

- 
 

+ - 
 

+ 
 

Flavonóis, Flavononas, 
Flavononóis e Xantonas 

Magnésio granulado / solução 
ácida 

+ - - + + 

Catequinas Solução ácida / aquecimento + - + + - 
Esteróides e 
Triterpenóides 

Reação de Lieberman-
Burchard 

+ + + + + 

Heterosídeos 
Saponínicos 

Clorofórmio + - - + + 

I Extrato etanólico bruto, II Partição hexânica, III Partição clorofórmica, IV Partição 
acetato de etila, e V Partição hidrometanólica. 
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4.2 Fenóis Totais 

 

 

Neste estudo foram detectados grupos fenólicos no extrato etanólico bruto e nas 

frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila e hidrometanólica (261,27 ± 11,04, 

139,65 ± 15,02, 159,61 ± 11,03 284,19 ± 10,33 e 357,82 ± 17,42 mg de EAG/g, 

respectivamente) (Figura 8). Entretanto, observamos que no EE bruto e nas frações 

acetato de etila e hidrometanólica quantidades superiores de grupos fenólicos foram 

detectados quando comparado às frações hexânica e clorofórmica. 
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Figura 8. Determinação quantitativa de fenóis totais no extrato etanólico e frações 

da S. obtusifolium. A quantificação total de grupos fenólicos (FT) foi determinada por 

interpolação da absorbância das amostras contra uma curva de calibração construída 

com padrões de ácido gálico (10 a 350 µg/mL) e expressos como mg de equivalentes de 

ácido gálico (EAG) por g de amostra (triplicata). 

 

 

4.3 Atividade antinociceptiva 

 

 

4.3.1 Teste de contorções abdominais em camundongos 

 

 

Os resultados apresentados na Figura 9 mostram que o extrato etanólico (EE) 

bruto da S. obtusifolium administrado por v.o. (100-400 mg/kg) 60 min antes do 

experimento, causaram uma redução de 49,7% (p < 0,01) e 61,3% (p < 0,001) sobre as 
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contorções induzidas pelo ácido acético nas doses de 200 e 400 mg/kg, respectivamente 

(n = 6/grupo). O AAS (300 mg/kg) exibiu significativa inibição (79,2%, p < 0,001) sobre as 

contorções abdominais, quando comparada ao grupo controle (Figura 9). 
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Figura 9. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo das contorções abdominais induzidas por ácido acético. 
A nocicepção foi registrada pelo número das contorções observadas durante 20 min após 
a administração i.p. do ácido acético. Os grupos de animais foram pré-tratados com 
veículo (C, grupo controle), AAS (300 mg/kg) ou EE (100–400 mg/kg), por v.o., 60 min 
antes do agente irritante. Cada coluna representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,01 e **p < 0,001, em relação ao grupo controle. 
ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 
 

 

4.3.2 Teste de formalina 

 

 

Na Figura 10 observa-se que o EE da S. obtusifolium quando administrado 

oralmente (100–400 mg/kg, 60 min antes do experimento, n = 6/grupo) produziu uma 

significativa inibição apenas na fase inflamatória da dor (segunda fase), após 

administração s.pl. em camundongos de formalina. O EE inibiu a segunda fase nas doses 

de 100, 200 e 400 mg/kg (p < 0,001). O AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes) também 

causou inibição apenas na segunda etofase da nocicepção induzida pela formalina (p < 

0,001, n = 6) (Figura 10). A morfina (10 mg/kg, i.p., 30 min antes) causou inibição 
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significativa em ambas as fases da nocicepção induzida pela formalina (p < 0,001, n = 6) 

(Figura 10). 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

200100C

S. obtusifolium (mg/kg)

400 AAS

*

Morf

Primeira fase
Segunda fase

*
**

*

*

T
e
m

p
o

 d
e
 l

a
m

b
id

a
/m

o
r
d

id
a
 (

s)

 

Figura 10. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo de nocicepção induzido pela formalina. Os grupos de 
animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o., 60 min 
antes), AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes) 
ou EE (100–400 mg/kg, v.o., 60 min antes), contra a primeira fase (0-5 min) ou fase tardia 
(20-25 min) da nocicepção induzida por formalina. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.3.3 Teste da placa quente 

 

 

Os resultados na Figura 11 mostram que o tratamento dos animais com morfina 

(Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes do primeiro estímulo térmico) causou um aumento 

significativo no tempo de latência (p < 0,001) em todos os períodos observados. Como 

mostrado na Figura 11, o EE da entrecasca da S. obtusifolium não teve influência 

significativa sobre o tempo de reação na placa quente nas doses de 100, 200 ou 400 

mg/kg (n = 6), quando comparado ao controle. 
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Figura 11. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no teste da placa quente. A nocicepção foi avaliada como a latência 
(tempo de reação, s) dos animais que lamberam as patas ou sapatearam em uma placa 
aquecida a 55 ± 0,5°C. Os grupos de animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 
30 min antes do primeiro estímulo térmico) ou EE da S. obtusifolium (100–400 mg/kg, 
v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), e medidas foram realizadas nos tempos 
de 0, 30, 60, 90 e 120 min após o primeiro estímulo térmico. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4 Atividade anti-inflamatória 

 

 

4.4.1 Edema de pata induzido por carragenina em ratos 

 

 

O efeito antiedematogênico do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 

400 mg/kg) foi avaliado no modelo de edema de pata em rato induzido por carragenina (n 

= 6). 

Como se observa na Figura 12, o tratamento oral único dos ratos com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o., 1 h antes) foi 

capaz de reduzir (p < 0,05) a formação de edema induzida por carragenina (1%, 100 

µL/pata). Este efeito inibitório foi observado em 2, 3 e 4 h após a administração do agente 



 

 

39

flogístico. A aspirina (AAS, 300 mg/kg, v.o., 1 h antes) inibiu significativamente (p < 0,001) 

a resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos, em 1, 2, 3 e 4 h (Figura 

12). 
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Figura 12. Curva tempo-resposta do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata 
de rato induzido pela carragenina. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo 
(grupo controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas 
doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por 
carragenina. Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção s.pl. 
de carragenina (1%, 100 µL). Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

A ASC média encontrada com carragenina (1%, 100 µL/pata) foi de 2,01 ± 0,06 

mL x h (n = 6). Com base nos valores da ASC, o tratamento oral único (1 h antes) com o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg causou uma 

inibição na formação de edema de 26,4, 28,4 e 28,9% (p < 0,001), respectivamente 

(Figura 13). A aspirina (AAS, 300 mg/kg) causou uma inibição de 40,8% (p < 0,001) 

(Figura 13). 
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Figura 13. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata em rato induzido 
pela carragenina após 4 h. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas doses de 
100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por carragenina 
(1%, 100 µL). Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção 
s.pl. de carragenina, e a ASC calculada no período de 0 a 4 h. Cada valor representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p<0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4.2 Peritonite induzida por carragenina em ratos 

 

 

O efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 400 

mg/kg) foi também avaliado no modelo de peritonite induzida por carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) em ratos. Como se observa na Figura 14, a carragenina foi 

capaz de induzir migração de leucócitos para a cavidade peritoneal de ratos 4 h após o 

estímulo. O EE apresentou efeito inibitório de 43,5, 57,9 e 50,9% sobre a resposta 

induzida pela carragenina nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, respectivamente (p < 

0,001, n = 6/grupo, Figura 14). O resultado obtido com o grupo controle dá suporte ao 

efeito do EE da entrecasca da S. obtusifolium, visto o veículo não apresentar atividade, e 

o grupo padrão (Dexametasona, 2 mg/kg, s.c., 60 min antes, n = 6) inibir a migração de 

neutrófilos induzida pela carragenina para a cavidade peritoneal em 59,8% (p < 0,001, 

Figura 14). 
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Figura 14. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre a migração de leucócitos, induzida 
pela carragenina, para a cavidade peritoneal em ratos. Os animais foram pré-tratados 
com o veículo (grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o.), dexametasona (Dexa, 2 mg/kg, s.c.), ou 
EE (100-400 mg/kg, v.o.), 60 min antes da indução de peritonite pela injeção de 
carragenina (500 µg/cavidade, 500 µL). A contagem de células foi realizada 4 h após a 
injeção de carragenina. Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos denotam 
diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo controle. ANOVA seguida pelo 
teste de Tukey (n = 6 /grupo). 

 

 

4.5 Atividade antioxidante 

 

 

4.5.1 Teste do DPPH 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo correspondem a média de três 

repetições (triplicata) ± o desvio padrão da média. A quantidade de radical DPPH que 

reagiu com as partições hexânica (25 µg/mL, 60 min) e clorofórmica (25 µg/mL, 60 min) 

foi pequena (7,61 e 16,68%, respectivamente) (Tabela 5). O EE bruto da entrecasca e as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (25 µg/mL, 60 min) consumiram mais de 90% 

do radical DPPH, apresentando uma resposta similar ao controle positivo ácido gálico 

(96,24%, 25 µg/mL, 60 min, Tabela 5). 

De acordo com os valores de IC50, a concentração de antioxidante necessária para 

diminuir em 50% a concentração inicial do radical DPPH é muito superior para a partição 



 

 

42

hexânica. As IC50 para o EE e partições acetato de etila e hidrometanólica foram 

estatisticamente similares ao apresentado pelo ácido gálico (Tabela 5). 

Os dados encontrados a partir do IAA classificam as partições hexânica e 

clorofórmica (0,02 e 0,42, respectivamente) como tendo atividades antioxidantes 

insatisfatórias, o EE (0,98) com atividade moderada, e com atividades muito fortes as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (6,42 e 24,03, respectivamente) (Tabela 5). O 

ácido gálico possui atividade antioxidante muito forte, com IAA de 21,74 (Tabela 5). A 

partição hidrometanólica apresentou valor de IAA similar ao controle positivo ácido gálico.  

 

 

Tabela 5. Atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium determinado através da redução do radical livre DPPH 

 
Valores com letras diferentes são diferentes estatisticamente; p < 0,05 em relação ao 
controle ácido gálico. IP das amostras (25 µg/mL) foram calculados no tempo de 60 min. 
IC50

 das amostras foram calculadas no tempo de 60 min utilizando DPPH estoque na 

concentração de 40 µg/mL. 
 

 

Como mostrado na Figura 15, o EE bruto e as partições acetato de etila e 

hidrometanólica apresentaram cinética comportamental rápida. As partições hexânica e 

clorofórmica praticamente não reagiram com o DPPH. O estado de equilíbrio para o EE 

bruto e as partições acetato de etila e hidrometanólica foi alcançado em 10 min. 

 

 

 

 

Amostras IP IC50 (µg/mL DPPH) IAA 
Extrato Etanólico Bruto 90,79    25,39 ±   0,78 a   0,98 
Partição Hexânica   7,61 1094,00 ± 12,19 b   0,02 
Partição Clorofórmica 16,68     59,19 ±   1,12 b   0,42 
Partição Acetato de Etila 93,08      3,89 ±   1,08 a   6,42 
Partição Hidrometanólica  93,16      1,04 ±   0,27 a 24,03 
Ácido Gálico 94,84      1,15 ±   0,02 a 21,74 



 

 

43

0 1 0 2 0 30 4 0 50 6 0 70
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 0

E x tra to  E tan ó lic o  B ru to

F raç ão  H e xâ n ic a

F ra çã o  C lo ro fó rm ic a

F raç ão  Ace ta to  d e  E tila

F raç ão  H id ro m e ta n ó lica
Ác id o  G á lic o

T e m p o  (m in )

%
D

P
P

H
R

E
M

 

Figura 15. Cinética comportamental do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium (25 µg/mL) e ácido gálico (25 µg/mL), frente ao radical livre DPPH (40 
µg/mL). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho demonstra que o EE da entrecasca da S. obtusifolium 

apresenta propriedades antinociceptiva, anti-inflamatória e antioxidante, e mostra 

algumas evidências dos possíveis mecanismos implicados nestes efeitos. 

Na avaliação fitoquímica teve-se como objetivo conhecer os constituintes e/ou 

avaliar sua presença nos extratos de plantas. Esta metodologia é importante quando não 

se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse. A análise fitoquímica 

preliminar indica os grupos de metabólitos secundários relevantes. Caso o interesse 

esteja restrito a uma classe específica de constituintes ou substâncias responsáveis por 

certa atividade biológica, a investigação será direcionada para o isolamento e elucidação 

estrutural das substâncias desejadas.   

Na incessante busca por novos analgésicos e anti-inflamatórios que tenham como 

característica baixo custo, alta eficácia e baixa toxidade, observou-se a ação do extrato 

etanólico bruto da entrecasca de Sideroxylon obtusifolium, usada popularmente para 

tratar dores em geral, como agente hipoglicemiante e anti-inflamatório. 

Na avaliação da atividade analgésica, observa-se que o EE da entrecasca da S. 

obtusifolium, quando administrado por via oral, é capaz de produzir um efeito 

antinociceptivo, demonstrado no modelo de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético em camundongos. Este método é sensível aos anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs), analgésicos narcóticos e outras drogas de ação central (COLLIER et al., 1968). 

Nossos resultados confirmam estudos prévios da literatura, os quais demonstram que o 

AAS causa significativa inibição da nocicepção induzida pelo ácido acético. 

A literatura sugere que o ácido acético age através da liberação de mediadores 

endógenos que estimulam os neurônios nociceptores (COLLIER et al., 1968). Ribeiro et 

al. (2000) demonstraram que a atividade nociceptiva do ácido acético pode ser devido a 

liberação de citocinas, tais como TNF-α, IL-1β e IL-8, por macrófagos e mastócitos 

peritoneais residentes. Portanto, os resultados apresentados em estudos prévios e em 

nossos achados podem indicar que a ação antinociceptiva do EE da entrecasca da S. 

obtusifolium nas contorções abdominais induzidas por ácido acético pode ser devido à 

inibição da liberação de TNF-α, IL-1β e IL-8 por células peritoneais residentes. 

Entretanto, esta possibilidade necessita ser investigada em estudos futuros. 

A inibição evocada pelo EE da entrecasca da S. obtusifolium é similar a do AAS 

na resposta nociceptiva visceral induzida pelo ácido acético a 0,6%, quando administrado 

oralmente (400 mg/kg). 
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Estudos prévios têm demonstrado que a formalina, um outro agente químico 

capaz de induzir dor, age liberando vários mediadores inflamatórios e apresenta duas 

fases: uma fase neurogênica (primeira-fase) e uma fase inflamatória (segunda-fase) 

(HUNSKAAR et al., 1985b; HUNSKAAR; HOLE, 1987). Neste estudo mostramos que o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium, quando administrado por via oral, produz inibição 

apenas sobre a segunda-fase (nocicepção inflamatória) no teste de formalina em 

camundongos. 

A inibição da nocicepção na segunda-fase do teste de formalina é um modelo 

experimental com capacidade de identificar uma provável atividade anti-inflamatória de 

uma substância, que apresenta a participação efetiva de mediadores pró-inflamatórios. A 

literatura mostra que os AINEs (tais como aspirina, ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco), 

conhecidos por inibir a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), são ineficientes ou 

causam pequena inibição na primeira-fase do teste de formalina (HUNSKAAR et al., 

1985a). Entretanto, os AINEs podem atenuar, de maneira dose-dependente, a segunda-

fase da nocicepção induzida pela formalina (HUNSKAAR; HOLE, 1987). 

Estes dados sugerem que o extrato estudado pode produzir ação antinociceptiva 

através da inibição da COX e, consequentemente, da síntese de PGs. Entretanto, a 

possibilidade deste extrato estar agindo via COX precisa ser testada em experimentos 

futuros. 

 As doses do EE da entrecasca da S. obtusifolium que inibiram a nocicepção 

causada pelo ácido acético não tiveram efeito no teste de placa quente. Não foi 

observado aumento no tempo de latência no teste da placa quente com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium. À temperatura de 55ºC pode-se observar e quantificar o 

efeito da morfina, como analgésico, e de outros agonistas narcóticos. Entretanto, os 

analgésicos não narcóticos, tipo indometacina e outros AINEs, não são eficazes (EDDY; 

LEIMBACH, 1953). Portanto, nossos resultados sugerem que o EE da S. obtusifolium não 

tem ação antinociceptiva central. 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium foi 

utilizado o modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos; um modelo 

animal amplamente empregado para triagem de compostos com potencial anti-

inflamatório, e tem sido utilizado com freqüência para avaliar a atividade 

antiedematogência de produtos naturais. A carragenina é um colóide obtido por extração 

em fase aquosa de variedades naturais de algas das famílias Gigartinaceae, 

Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae da classe Rhodophyceae (algas 

vermelhas). Sua administração na pata promove intensa vasodilatação e extravasamento 

plasmático pela liberação de mediadores, que contribuem também na intensa migração 

celular para o sítio inflamatório. 
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Este modelo experimental exibe um alto grau de reprodutibilidade. Em ratos, a 

resposta inflamatória induzida pela carragenina é caracterizada por uma resposta bifásica 

com uma formação de edema marcante, resultante da rápida produção de vários 

mediadores inflamatórios tais como, histamina, 5-HT e bradicinina (primeira-fase), a qual 

é sustentada pela liberação de PGs e NO (segunda-fase) com pico em 3 h, produzidos 

pelas isoformas induzíveis das enzimas COX (COX-2) e óxido nítrico sintase (iNOS), 

respectivamente (SEIBERT et al., 1994). No presente estudo, observa-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos entre a segunda e quarta 

hora após a injeção do agente flogístico. Nota-se também que o AAS, uma droga AINE, 

inibe de forma significativa a formação do edema, confirmando dados da literatura 

(HUNSKAAR et al., 1985a). 

A atividade antiedematogênica apresentada pelo EE da entrecasca da S. 

obtusifolium pode estar relacionada, ao menos em parte, a forte presença de taninos, 

flavonóides e triterpenos; substâncias essas que apresentam atividade anti-inflamatória e 

que podem estar inibindo uma ou mais vias de sinalização intracelulares envolvidas nos 

efeitos de vários mediadores inflamatórios como as PGs e/ou COX. 

 No ensaio de peritonite induzida por carragenina em ratos, nota-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta inflamatória provocada pela carragenina no peritônio de ratos, 4 h após a 

injeção do agente flogístico, de forma similar ao observado com a dexametasona, uma 

droga anti-inflamatória esteroidal. A dexametasona e outros glicocorticóides inibem a 

liberação de mediadores inflamatórios de várias células, em particular leucócitos, 

mastócitos, plaquetas, células endoteliais e macrófagos residentes, mas também são 

potentes inibidores da síntese de iNOS (macrofágica) (KLIMENKO; PAVLOVA, 1999).  

O recrutamento de células durante a inflamação depende da liberação de 

mediadores, os quais são responsáveis pelas mudanças locais, vascular e tecidual, bem 

como pelo recrutamento de células defensoras do hospedeiro (LUSTER et al., 2005). A 

inflamação induzida pela carragenina envolve a migração celular, extravasamento 

plasmático e produção de mediadores, tais como NO, PGE2, IL-1β, IL-6 e TNF-α 

(SALVEMINI et al., 1996; LORAM et al., 2007). Estes mediadores são capazes de 

recrutar leucócitos, tais como neutrófilos, em vários modelos experimentais. O EE da 

entrecasca da S. obtusifolium é capaz de inibir a migração leucocitária induzida pela 

injeção i.p. de carragenina, no modelo de peritonite. 

 Sabe-se que os processos oxidativos estão associados ao envelhecimento, 

mutação do material genético e da degradação do tecido vivo, além de processos 

inflamatórios. Os compostos responsáveis por essa ação indesejável são conhecidos 
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como radicais livres, e as substâncias que combatem esses radicais são os chamados 

antioxidantes.  

Considerando que o uso de excessivo de antioxidantes não é muito recomendado, 

uma vez que podem promover efeitos colaterais, observa-se uma tendência para o uso 

de produtos naturais ricos em antioxidantes. Além dos alimentos já conhecidos que 

possuem antioxidantes, como frutas e verduras, a procura de espécies vegetais que 

possuam esta atividade vem se acentuando. 

O modelo de captura do radical estável DPPH é um método amplamente usado 

para avaliar a atividade antioxidante de compostos naturais em um tempo relativamente 

curto quando comparado com outros métodos. O efeito do antioxidante sobre o radical 

DPPH capturado deve-se a sua habilidade de doar hidrogênio. O DPPH é um radical livre 

estável que aceita um elétron ou um radical hidrogênio para torna-se uma molécula 

diamagnética estável (GÜLÇIN et al., 2004; PIAO et al., 2004). 

A capacidade de redução do radical DPPH foi determinada pelo ensaio 

quantitativo, o qual é quantificado pelo decréscimo na absorbância em 515 nm induzida 

pelo antioxidante. 

A característica estrutural responsável pela atividade sequestrante do radical livre 

é devido a presença dos grupos fenólicos. A posição do grupo hidroxila doador de 

elétrons na posição orto também diminui a entropia de dissociação da ligação O-H e 

aumenta a velocidade de transferência do átomo de hidrogênio para o radical peroxila. A 

insaturação da dupla ligação da cadeia lateral também maximiza a estabilização do 

radical fenólico. 

Então, a atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e das suas frações 

acetato de etila e hidrometanólica, provenientes da extração líquido-líquido, pode ser 

explicada pela presença de compostos polifenólicos presentes nesse extrato e frações, 

demonstrado na quantificação de fenóis totais.  

Visto o EE da entrecasca da S. obtusifolium apresentar atividades antinociceptiva, 

anti-inflamatória e antioxidante, é provável que haja uma relação entre as atividades 

antinociceptiva e anti-inflamatória com a ação antioxidante observada neste estudo. 

Este trabalho contribui para a compreensão de alguns efeitos farmacológicos 

atribuídos a S. obtusifolium pela população, tais como ação analgésica e anti-

inflamatória. Porém, é necessário que estudos complementares sejam realizados, 

visando esclarecer ainda mais seus mecanismos de ação, e com isso estabelecer 

maiores critérios de eficácia e segurança para o uso dessa planta, colaborando assim 

com uma fonte promissora de novos fitoterápicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados do presente trabalho permitem estender os dados descritos na 

literatura e o conhecimento da medicina popular, onde se observou que o extrato 

etanólico bruto da Sideroxylon obtusifolium apresenta ações antinociceptiva, anti-

inflamatória e antioxidante. 

Analisando os resultados, observou-se que este efeito antinociceptivo e anti-

inflamatório pode estar envolvido em parte na inibição da COX. 

Além disso, foi demonstrado que o extrato etanólico bruto também tem uma boa 

ação como agente antioxidante, e quando fracionado, esse efeito se repete apenas nas 

frações acetato de etila e hidrometanólica, com potencial ainda maior deste efeito. Tal 

ação pode estar relacionada à metabólitos fenólicos, como taninos, flavonóides, fenóis 

simples, dentre outros, pois a relação da quantificação total com a atividade antioxidante 

é diretamente proporcional. 

Experimentos adicionais com os fracionados do extrato etanólico bruto e com 

compostos isolados devem ser realizados para esclarecer melhor os mecanismos de 

ação envolvidos nas atividades antinociceptiva e anti-inflamatória. 

Os resultados deste trabalho, em conjunto com os dados descritos na literatura, 

mostram nitidamente que plantas medicinais são fontes de uma variedade de compostos 

com atividades biológicas, que podem dar origem ou servir de protótipo para o 

desenvolvimento de novos fármacos e/ou fitofármacos.  
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RESUMO 

ARAÚJO NETO, Vitor. Estudo das atividades antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. p. 61 

(Dissertação – Mestrado em Biotecnologia). 

 

A planta escolhida pertence à família Sapotaceae. Este estudo teve como objetivo 

contribuir para o conhecimento científico das ações antinociceptiva, anti-inflamatória e 

antioxidante da entrecasca da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularmente conhecida como “quixabeira” e usada no tratamento da dor e inflamação. 

Para tanto, o extrato etanólico bruto (EE, 459,60 g) da entrecasca da planta seca e 

triturada foi submetido à extração líquido-líquido (400 g) com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila, obtendo assim as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica (6,08 g), 

acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g). Este extrato e suas frações foram 

submetidos à prospecção fitoquímica detectando assim grupos de metabólitos 

secundários relevantes, como fenóis, flavonóides, xantonas, esteróides, triterpenóides, 

saponinas, taninos e catequinas. Em seguida, foram avaliados os efeitos desse extrato 

na nocicepção (nos modelos de contorções abdominais induzida por ácido acético, placa 

quente e formalina em camundongos), inflamação (nos modelos de edema de pata e de 

peritonite induzidos por carragenina em ratos) e oxidação (método do seqüestro do 

DPPH). No modelo de contorções abdominais induzida por ácido acético, o EE quando 

administrado por via oral na concentração de 400 mg/kg apresentou inibição similar ao 

AAS. Já no modelo da placa quente o EE não influenciou no aumento do tempo de 

latência pelo estímulo térmico de 55 ± 0,5°C, sugerindo não tem ação antinociceptiva 

central. Observando o modelo da formalina o efeito do EE apresentou inibição apenas na 

segunda fase mostrando antinocicepção do tipo inflamatória, sugerindo ação através da 

inibição da ciclo-oxigenase (COX). Na avaliação da ação anti-inflamatória pelo modelo de 

edema de pata induzido por carragenina em ratos, demonstrou que a administração oral 

do EE foi efetivo em reduzir a resposta edematogênica entre a segunda e quarta hora 

após a injeção de carragenina. No modelo de peritonite demonstrou que o EE por via oral 

foi efetivo em reduzir a migração leucocitária após 4 h a injeção i.p. de carragenina de 

forma similar à dexametasona. O método do seqüestro do DPPH permitiu estabelecer a 

ação antioxidante in vitro do EE e das frações acetato de etila e hidrometanólica, que 

pode estar relacionada aos compostos polifenólicos presentes. Assim, identificamos que 

o extrato da S. obtusifolium possui compostos fitoquímicos que influenciaram nas 

atividades anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, 

. 
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ABSTRACT 

ARAÚJO NETO, Vitor. Study of the antinociceptive, anti-inflammatory and 

antioxidant activities of Sideroxylon obtusifolium (Sapotaceae). Sergipe: UFS, 2009. 

p. 61 (Dissertation – Master in Biotechnology). 

 

Sideroxylon obtusifolium belongs to the family Sapotaceae. This study aimed to contribute 

to the scientific knowledge of the antinociceptive, anti-inflammatory and antioxidant 

properties of the steam bark of Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn, 

popularly known as “quixabeira” and used to treat pain and inflammation. The ethanol 

crude extract of the dried and triturated stem bark (EE, 459,60 g) was submitted to liquid-

liquid extraction (400 g) with hexane, chloroform and ethyl acetate to give fractions 

hexane (11,90 g), chloroform (6,08 g), ethyl acetate (43,72 g) and hydromethanol (181,35 

g). The EE and its fractions were submitted to phytochemical analysis, which detected 

groups of secondary metabolites such as phenols, flavanoids, xanthones, steroids, 

triterpens, saponins, tannins and cathechins. The effects of the extract and its fractions in 

nociception (using the models of abdominal writhing induced by acetic acid, hot plate and 

formalin in mice), inflammation (using the models of paw edema and peritonitis induced 

by carrageenan in mice) and antioxidant (using the scavenging of DPPH method) were 

evaluated. In the model of abdominal writhing induced by acetic acid, the oral treatment 

with of EE at 400 mg/kg had similar inhibition to that of AAS. The model of hot plate 

showed that the EE did not cause an increase in the latency time by the thermal stimulus 

at 55 ± 0.5°C, suggesting does not have central antinociceptive action. The EE only 

inhibited the second phase in the formalin test, which suggested that had inflammatory 

antinociception, which showed possibly acts by inhibiting the enzyme ciclo-oxygenase 

(COX). When evaluating the anti-inflammatory action by the carrageenan-induced paw 

edema model, the oral feeding of the EE was effective in reducing the edema-forming 

response between second and fourth hour after injecting carrageenan. Peritonitis model 

showed that the oral administration of EE was effective in reducing the leukocyte 

migration after 4 h of the i.p. injection of carrageenan, which was similar to 

dexamethasone. The DPPH assay showed the EE and its fractions ethyl acetate and 

hydromethanol present a antioxidant activity in vitro, which can be related to the presence 

of polyphenols. Therefore, the extract of S. obtusifolium has relevant phytochemical, 

which can be influencing the anti-inflammatory, analgesic, and antioxidant activities, 

suggesting it can be submitted to new pharmacological studies and clinical trial. 

 

Key-words: Antinociceptive activity, anti-inflammatory activity, antioxidant activity, 

Sideroxylon obtusifolium; Sapotaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As plantas constituem a essência da vida principalmente pela sua posição singular 

como produtores primários em todas as cadeias alimentares e, em segundo lugar, como 

a única fonte de energia renovável disponível para os animais. A cura através das plantas 

é tão antiga quanto à história da humanidade (MANTELL et al., 1994). 

Vale ressaltar que seu uso na terapêutica não teve origem apenas na experiência 

casual ou em grande conjunto de experiências conscientes, mas principalmente em 

aplicações com pretensões mágicas, que tinham por objetivo aumentar a ação dos 

feitiços e encantamentos (GUILLÉN et al., 1987; LORENZI; MATOS, 2008). Portanto, a 

utilização dessas plantas é uma prática generalizada baseada na crença popular e nas 

várias formações culturais que as usam como recurso terapêutico; ou seja, inúmeras 

plantas com poder de cura se tornaram conhecidas e essas informações são transmitidas 

por diferentes civilizações, de geração a geração, até a era moderna (GUILLÉN et al., 

1987; CECHINEL-FILHO; BRESOLIN, 2003; LORENZI; MATOS, 2008).  

No início do século XIX, com o desenvolvimento da química farmacêutica, as 

plantas passaram a representar a primeira fonte de substâncias para o desenvolvimento 

de medicamentos. Atualmente, apesar do grande desenvolvimento da síntese orgânica e 

de novos processos biotecnológicos, 25% dos medicamentos prescritos nos países 

industrializados são originários de plantas e 120 compostos de origem natural, obtidos a 

partir de cerca de 90 espécies de plantas. Portanto, o reino vegetal é responsável pela 

maior parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura 

(HOSTETTMAN et al., 2003). 

A própria Organização Mundial da Saúde reconhece que o conhecimento 

tradicional sobre produtos da biodiversidade é um importante instrumento no 

desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos para o combate de doenças que 

assolam as populações dos países em desenvolvimento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2002) (cálculos realizados em 1997 mostram que um terço da 

população mundial ainda carece de acesso a medicamentos essenciais – 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2003). A opção de conduzir pesquisas a 

partir da indicação de plantas utilizadas por comunidades diminui o percurso do 

desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores dispõem, antes 

mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual atividade biológica 

esta droga poderia apresentar (FAPESP, 2004). 

Considerando-se ainda, a expansão mundial que os mercados de produtos 

derivados de plantas (fitoterápicos, suplementos alimentares, cosméticos, repelentes de 
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insetos, corantes, etc.) vêm conquistando, e que 25% dos fármacos empregados 

atualmente nos países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos 

fitoterápicos (YUNES; CALIXTO, 2001) (Tabela 1), vê-se que os países detentores de 

grande biodiversidade têm a oportunidade de entrar em mercados bilionários, como o 

farmacêutico e o de suplementos alimentares, que movimentam cerca de 31 bilhões de 

dólares/ano (GRUENWALD, 2002; SIMÕES et al., 2004). O uso de remédios fitoterápicos 

cresceu 380% nos Estados Unidos entre 1990 e 1997, enquanto que estudos realizados 

com a população alemã mostram que 70% das pessoas declaram recorrer à fitoterapia 

como primeira escolha no tratamento de doenças menos graves ou pequenas disfunções 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

 

 

Tabela 1. Exemplos de fármacos isolados de espécies vegetais.  

 

Fonte: Simões et al. (1999) e Yunes; Calixto (2001). 
 
 

No Brasil, as inovações têm sido de baixa ou média intensidade, sendo que os 

fitoterápicos mais vendidos no mercado brasileiro são produzidos a partir das espécies 

estrangeiras (WAGNER, 2002). Apesar da crescente importância dos medicamentos 

fitoterápicos, relativamente poucos estudos são realizados a fim de comprovar sua 
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eficácia e segurança. Desta forma, a maioria dos fitoterápicos fabricados pela indústria 

brasileira está fundamentada somente no uso popular das plantas, sem nenhuma 

comprovação pré-clínica nem clínica, não podendo, portanto, ser competitivo a nível 

nacional e muito menos internacional (YUNES; CALIXTO, 2001). 

Por essas e outras razões, as plantas passaram a ser cogitadas como fonte de 

novas drogas ainda inexploradas, fato este evidenciado pelo número de espécies de 

plantas existentes e pelo fato de apenas uma pequena percentagem ter sido investigada 

do ponto de vista químico e, menor número ainda, do ponto de vista biofarmacológico. 

Como forma de contribuir para um maior esclarecimento no uso das plantas 

medicinais usadas pela população de Sergipe no combate da dor e da inflamação, nós 

investigamos algumas ações farmacológicas como anti-inflamatória e analgésica, 

atribuídas ao uso da Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn (Sapotaceae), 

também conhecida como “quixabeira”, assim como possível atividade antioxidante. Para 

o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o extrato etanólico da entrecasca da S. 

obtusifolium em modelos in vivo de dor (contorções abdominais, teste da placa quente e 

formalina). Os modelos utilizados para avaliação da atividade anti-inflamatória foram o 

edema agudo de pata e a peritonite induzidos pela carragenina. Para a avaliação in vitro 

da atividade antioxidante utilizou-se a técnica de seqüestro do radical livre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DPPH) utilizando o extrato etanólico e suas partições hexânica, 

clorofórmica, acetato de etila e metanólica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Inflamação e Dor 

 

 

Inflamação é a resposta de um tecido vivo e vascularizado a um agente infeccioso, 

a um antígeno ou mesmo a um estímulo irritante de natureza física, química ou 

traumática. Esta resposta se manifesta pela presença de eritema (rubor), calor (aumento 

de temperatura na região inflamada), tumor (edema), dor e perda de função do tecido ou 

órgão afetado (CARVALHO, 2004). 

O principal objetivo desta reação complexa e estereotipada é facilitar o acesso ao 

tecido lesado, de células, proteínas e fluidos originalmente banhados por um meio 

extracelular aquoso, de onde está ausente a maioria das células sanguíneas e das 

proteínas plasmáticas, uma vez que estes componentes são muito grandes para cruzar a 

barreira endotelial normal. Portanto, tornam-se necessários mecanismos que permitam o 

acesso das células e proteínas plasmáticas aos sítios extra-vasculares, onde eles são 

necessários para circunscrever, limitar e remover o estímulo lesivo. 

Três eventos principais podem ser identificados durante a instalação de um 

processo inflamatório. O fluxo sanguíneo para o local estará aumentado com os vasos 

ingurgitados em decorrência da vasodilatação arteriolar (microscopicamente, um tecido 

inflamado aparentará conter um maior número de vasos). Ocorre a retração de células 

endoteliais, causando um aumento da permeabilidade vascular e fazendo com que 

moléculas grandes, normalmente restritas ao interior dos vasos, atinjam o espaço 

intersticial (este é um dos mecanismos que permite o acesso ao local dos mediadores 

solúveis do processo inflamatório). O extravasamento de macromoléculas plasmáticas, 

ao aumentar a pressão oncótica local, se faz acompanhar pela saída de água levando à 

formação do edema inflamatório. Leucócitos migram por quimiotaxia, desde os capilares 

até o foco do processo inflamatório. As células polimorfonucleares neutrófilos são o tipo 

celular predominante nos estágios iniciais da resposta. Caso o processo persista, 

aumenta a migração de células mononucleares (monócitos e linfócitos) para o local, 

modificando o padrão do tipo celular prevalecente (RANG et al., 2001). 

A reação inflamatória, devido ao seu papel de destruição de organismos invasores 

e remoção de debris celulares, possuem um caráter potencialmente lesivo ao tecido 

circunjacente. Logo, esta resposta deve ser bem ordenada e controlada pelo organismo. 

Este controle é levado a efeito por uma grande variedade de mecanismos celulares e 

humorais (solúveis), que são ativados quando ocorre uma agressão aos tecidos e que 
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devem ser imediatamente desativados quando o agente lesivo foi afastado. A falha em 

qualquer um destes mecanismos de controle retira o caráter protetor da resposta 

inflamatória, transformando-a em uma entidade nosológica (STVRTINOVA et al., 1995). 

Este processo pode ser dividido em: inflamação aguda, inflamação crônica e 

resposta imune. A divisão das inflamações agudas e crônicas é baseada na duração e 

características patológicas da reação. A inflamação aguda tem, típica ou relativamente, 

curta duração (horas a dias), e é caracterizada por vasodilatação, exsudação de fluido 

rico em proteínas (plasma), migração de células (primariamente neutrófilos) para o sítio 

lesado e, em alguns casos, ativação da cascata de coagulação. Processos patológicos 

causados pela exacerbação de quadros inflamatórios agudos estão entre os maiores 

desafios de gerenciamento para anestesistas e profissionais de cuidados intensivos. 

Sepse, traumas severos e grandes cirurgias são exemplos de situações que apresentam 

os principais componentes inflamatórios agudos (BENJAMIM, 2001; SHERWOOD, 2004). 

O lúpus eritematoso sistêmico, asma, tuberculose, gota, vasculite e silicuse são 

exemplos de doenças inflamatórias crônicas. Estas desordens são caracterizadas por 

longa duração (semanas, meses ou anos), com inflamação ativa, destruição tecidual e 

tentativa de reparo ocorrendo simultaneamente. Infiltração de células mononucleares e 

fibrose são características histológicas típicas de inflamação crônicas (DI VAIO; 

FREITAS, 2001).        

A resposta imune aparece, quando as células imunologicamente competentes são 

ativadas em resposta aos organismos estranhos, ou substâncias antigênicas liberadas 

durante a resposta inflamatória aguda ou crônica. A resposta imune pode ser dividida em 

resposta inatas e adaptativas; o sistema imune inato é ativado imediatamente após uma 

infecção, desencadeando a resposta do hospedeiro ao microrganismo infectante e 

emitindo um sinal de ativação para a resposta imunológica adaptativa. Eventos como a 

vasodilatação, permeabilidade vascular aumentada e infiltração celular são parte da 

resposta imune inata, e seus componentes celulares primários são os macrófagos, 

células dendríticas, células natural killer (NK) e neutrófilos. Proteínas efetoras circulantes 

como o sistema complemento, reagentes de fase aguda e a cascata de coagulação têm 

importante função na imunidade inata. A resposta imunológica adaptativa ou específica 

só é desencadeada após o reconhecimento do patógeno pela resposta imune inata, a 

qual deflagra todo um conjunto de reações singularmente específicas contra o invasor e 

também torna as ações dos componentes da resposta inata muito mais eficazes. Os 

linfócitos são os principais componentes celulares da resposta adquirida, sendo divididos 

em linfócitos B, responsáveis pela resposta humoral, isto é, produção de anticorpos; 

linfócitos T, que fazem a indução da resposta e são responsáveis pelas reações 
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imunológicas mediadas por células; e as células NK, células linfóides ativas na resposta 

inata (DI VAIO; FREITAS, 2001; RANG et al., 2004; SHERWOOD, 2004) 

Esses mecanismos de resposta imunológica, baseados em funções sofisticadas 

dos leucócitos, também são responsáveis pela eliminação de células não funcionantes ou 

lesadas, e assim contribuem para a manutenção da homeostase tecidual. Dessa forma, 

os mecanismos de defesa não apenas protegem o organismo da infecção, mas também 

permitem a remoção de restos celulares e de componentes teciduais destruídos, 

originados, por exemplo, de isquemia ou trauma (WALZOG, 2000). 

Como parte dessa defesa inata, a resposta inflamatória aguda, iniciada em 

situações nocivas, biológicas, químicas ou físicas, dá margem ao recrutamento de 

leucócitos e sua migração rápida e direcionada para regiões alvo dentro do corpo, o 

primeiro de quatro pré-requisitos para uma defesa efetiva nos locais de lesão. No 

segundo passo, os leucócitos desenvolvem instrumentos específicos que são 

responsáveis pela eliminação de materiais estranhos ou células de tecidos lesados. Estes 

leucócitos são impedidos de causar lesão tecidual descontrolada, pelos mecanismos de 

contenção seguidos de formação e, finalmente, resolução da resposta inflamatória aguda. 

Por fim, a inflamação dá passagem aos processos de reparo e cicatrização que permitem 

a recuperação integral da função tecidual, restitutio ad integrum (WALZOG, 2000). 

Entretanto, uma reação inflamatória exacerbada pode levar à lesão tecidual e, se severa, 

causar descompensação fisiológica, disfunção orgânica e morte (SHERWOOD, 2004). 

Os principais mecanismos de defesa do hospedeiro contra microrganismos são os 

anticorpos (defesa humoral) e os leucócitos (defesa celular). Estes são encontrados 

normalmente na corrente sanguínea, o que justifica a importância atribuída, na 

inflamação aguda, aos fenômenos vasculares. Em situações de homeostase, 

normalmente as proteínas plasmáticas e as células circulantes estão contidas no interior 

dos vasos, em movimento no sentido do fluxo sanguíneo. Diante de um estado 

inflamatório, os vasos sanguíneos sofrem várias alterações, com o objetivo de facilitar a 

passagem de proteínas plasmáticas e células sanguíneas da circulação para o local da 

lesão ou da infecção (KUNAR et al., 2005). 

A vasodilatação segue a vasoconstrição inicial que é revertida 10 a 15 minutos 

após a lesão. A transição de constrição para dilatação é mediada por diversos fatores, 

produtos endoteliais, por exemplo, e fatores derivados de mastócitos como leucotrienos 

(LTs), prostaglandinas (PG) e, particularmente, histamina, que contribuem para a 

vasodilatação (ALLER, 2006). 

O edema, uma característica fundamental da inflamação aguda, é causado pelo 

aumento da permeabilidade vascular, que leva ao extravasamento transvascular de fluido 

rico em proteínas de alto peso molecular (exsudato) do compartimento intravascular para 



 

 

7

o interstício (KUNAR et al., 2005; ALLER et al., 2006). Resultado das ações de 

mediadores como histamina, bradicinina, LTs, componentes do complemento, substância 

P e fator de ativação plaquetária (PAF). Estes fatores alteram intensamente as funções 

de barreira dos pequenos vasos e aumentam a permeabilidade dos capilares e vênulas à 

água e proteínas. Um papel fundamental da mudança na permeabilidade vascular é 

facilitar a chegada de células e fatores solúveis, como anticorpos e proteínas de fase 

aguda, ao sítio de lesão tecidual (DI VAIO; FREITAS, 2001; ALLER., 2006). 

A vasodilatação e a exsudação plasmática são acompanhadas pela marginação 

de leucócitos, sua adesão e migração (SHERWOOD, 2004). A migração leucocitária para 

os sítios de inflamação é crucial para as funções celulares dos leucócitos tanto na 

imunidade inata quanto na adaptativa, a qual também foi implicada como uma 

característica chave em inúmeras doenças inflamatórias como lesão de isquemia-

reperfusão, artrite, doença inflamatória intestinal e a síndrome de disfunção múltipla dos 

órgãos, associada à sepse e ao trauma (VAN MIERT, 2002). A migração de neutrófilos, 

monócitos e células NK é comumente iniciada em respostas inatas, através da geração 

local de mediadores inflamatórios, como quimiocinas e citocinas específicas, seguindo 

uma lesão inflamatória. 

Várias citocinas pró-inflamatórias (exemplos: IL-1β, IL-6, TNF-α) estão envolvidas 

na geração da febre e estimulam a hipófise a liberar hormônios do estresse. Elas também 

estimulam o fígado a sintetizar inúmeras proteínas de fase aguda como proteína C 

reativa, fibrinogênio, e importantes antiproteases (NYSTROM, 1998). 

A dor constitui um importante sistema de alarme do organismo para sinalizar a 

existência de ameaça à integridade tissular, sendo assim um dos sinais característicos da 

resposta inflamatória. Sempre que uma célula ou várias células em um tecido são 

lesadas, diversas substâncias são liberadas. Uma injúria periférica ou em um nervo faz 

com que vários mediadores inflamatórios sejam liberados, sensibilizando vários 

receptores da dor (nociceptores). Com o objetivo de investigar esse fenômeno e verificar 

a relação dessas substâncias com o fenômeno da dor, vários autores demonstraram que 

a dor é provocada por substâncias, tais como: acetilcolina (ACh), 5-hidroxitriptamina (5-

HT, serotonina), histamina, substância P, angiotensina, bradicinina, entre outros 

(KATZUNG, 2000; DE LEO, 2002). 

A dor, uma sensação que normalmente é desagradável e subjetiva, indica um 

problema orgânico ou a possibilidade de uma lesão do corpo, funciona como um alerta e 

envolve nocicepção (percepção da dor) e consciência da dor, sua origem, seu significado, 

suas conseqüências e como aliviar. Para isso, deve haver atividade cortical, que é 

evidenciado pelo choro, expressão facial, capacidade de visualização e consciência 

espacial de pessoas e objetos. A percepção de estímulos nocivos denominada de 
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nocicepção, não é a mesma que dor, que é uma experiência subjetiva e inclui um forte 

componente emocional e afetivo (RANG et al., 1999). Milhões de pessoas em todo 

mundo vivem e morrem sentindo dor (DE LEO, 2002). 

A dor se inicia em terminações nervosas específicas, que são denominadas de 

nociceptores, os quais se encontram distribuídos por todo o corpo e transmitem as 

mensagens sob a forma de impulsos elétricos, ao longo dos nervos até a medula 

espinhal, e em seguida ao cérebro. Algumas vezes, o sinal desencadeia uma resposta 

reflexa ao chegar à medula espinhal. Quando isto ocorre, um sinal é imediatamente 

reenviado ao longo de nervos motores até o local original da dor, desencadeando a 

contração muscular. Um exemplo de resposta reflexa é a reação imediata de afastamento 

quando tocamos inadvertidamente alguma coisa muito quente. Somente quando o 

cérebro processa o sinal e o interpreta como dor, o indivíduo passa a ter uma percepção 

consciente da mesma (GOODMAN; GILMAN, 1996). 

A dor inflamatória é trazida a efeito pela liberação de mediadores inflamatórios que 

desencadeiam a sensibilização de nociceptores presentes nas terminações de fibras 

nervosas aferentes primárias (principalmente fibras C e Aδ ). Em consequência disso, 

potenciais de ação são desencadeados por estímulos previamente sublimiares (alodínia) 

ou estímulos supralimiares passam a desencadear respostas maiores em intensidade 

e/ou duração (hiperalgesia). A alodínia e a hiperalgesia inflamatória resultam da atuação 

de mediadores liberados pelo endotélio vascular, por fibras nervosas sensoriais e 

autonômicas, por células inflamatórias locais e migratórias, de precursores plasmáticos, 

entre outros. O primeiro mediador para o qual se descreveu esta função foi a bradicinina. 

Desde então, foram identificados vários outros, de ação direta ou indireta, dentre os quais 

estão a PGE2, prostaciclina (PGI2), LTB4, ácido (8R,15S)-dihidroxiicosa-(5E-9,11,13Z) 

tetraenóico (8R,15S-diHETE), 5-HT, adenosina, histamina, interleucina (IL)-1 e IL-8, fator 

de crescimento do nervo (NGF), fator de necrose tumoral (TNF)-α (LEVINE; 

REICHLING,1999) e mediadores derivados de fibras sensoriais (substância P e outras).  

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IAPS) define dor como uma 

“experiência desagradável, de natureza sensorial, cognitiva e emocional, associada a 

dano tissular real ou potencial”. Esta definição engloba não apenas a dor inflamatória, 

mas também a dor neuropática (derivada de anormalidade neurofisiológicas ou 

morfológicas envolvendo fibras sensoriais). 

 

 

 

 

 



 

 

9

2.2 Radicais livres e antioxidantes 

 

 

O oxigênio molecular constitui, atualmente, cerca de 20% do ar atmosférico, sendo 

sua principal fonte o processo fotossintético, notadamente através de algas marinhas 

(HENDRY, 1994). As oxidações biológicas realizadas através do oxigênio molecular 

representam a principal fonte de energia utilizada pela grande maioria de plantas e 

animais. 

Tanto através da produção biológica de oxigênio pelo processo fotossintético, 

como através da utilização do oxigênio pela respiração mitocondrial em plantas e 

animais, as reações bioquímicas se desenvolvem de tal maneira que geram produtos 

secundários, na ordem de 2% dos produtos finais (H2O e CO2) (CHANGE et al., 1979). 

Estes intermediários da redução parcial do oxigênio são conhecidos globalmente como 

espécies reativas de oxigênio (ERO), e possuem reatividades químicas marcadamente 

mais acentuadas que o oxigênio molecular (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Estas 

ERO são: o radical ânion superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical 

hidroxil (.OH), o radical peróxil (ROO.) e o oxigênio singlete (1O2). Os três primeiros são 

produtos da redução sequencial univalente do oxigênio molecular (O2), por adição de dois 

elétrons, originando H2O2, e adição de três elétrons, originando OH e água. A redução 

total, tetravalente do oxigênio molecular, produz água. O radical peroxil e o radical 

hidroxila são produtos secundários da cadeia bioquímica de reações de ERO, também 

conhecida como reação de lipoperoxidação (YUNES, 2001). 

Das espécies acima mencionadas, três são radicais livres de oxigênio, oxiradicais 

ou ERO: O2
-, .OH e ROO.; o primeiro é uma ERO pouco reativa, atuando quimicamente 

como um redutor suave, enquanto os outros dois são oxiradicais de reatividades 

químicas capazes de proporcionar reações de iniciação. O H2O2 é uma molécula estável, 

com capacidade de reagir com o ubíquo Fe+2 dos sistemas biológicos, produzindo o 

radical hidroxil, através da reação de Fenton devendo, por isso, ser considerado um 

radical livre “encoberto”. Paralelamente, e mais recentemente, ficou evidenciada a 

contribuição deletéria de espécies reativas de nitrogênio (ERN) nos sistemas biológicos, 

pela ação do monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico (NO), mas principalmente através 

de sua combinação com o O2
- formando peroxinitrito (ONOO-), o qual, mesmo não sendo 

um radical, é uma forma muito reativa (BECKMANN et al., 1990). 

A toxicidade associada ao consumo do oxigênio poderia ser resumida como 

decorrência do determinismo, vinculado à segunda lei da termodinâmica, no qual a vida 

(organização) é mantida pelo gasto de energia, em última análise, do seu poder redutor, 
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enquanto que a morte (desorganização) constituiria os processos de oxidação (HENDRY, 

1994).   

Por conseqüência, as plantas, ao longo do tempo evolutivo, assim como também 

os organismos animais, foram dotadas de distintas defesas antioxidantes (DA), para 

compensar os efeitos deletérios associados à constante formação de ERO e ERN 

oriundas da presença e utilização do oxigênio nos seus tecidos. Dentro da fisiologia das 

plantas, as suas DA podem ser afetadas por inúmeros fatores estressantes, como intensa 

iluminação, deficiência mineral, vento, seca, oscilações da temperatura, sazonalidade, 

ontogenia, xenobiontes, entre outros (SALIN, 1991; HENDRY, 1994; ABASSI et al., 1998; 

GRACE et al., 1998; KRONFUSS et al., 1998). Curiosamente, os processos deletérios 

que envolvem transição de anóxia para normóxia em tecidos de rizomas de plantas são 

análogos aos verificados em tecidos de rizomas de plantas são análogo aos verificados 

em tecidos animais, como, por exemplo, no infarto do miocárdio, e conhecidos como 

injúria de reperfusão (HENDRY, 1994; BIERNELT et al., 1998). Em vários outros 

aspectos, as plantas assemelham-se aos animais quanto às suas DA, como, por 

exemplo, face ao consumo de O2 (WILHELM FILHO et al., 2000), o seu decréscimo 

durante o envelhecimento (BARTOLI et al., 1997; ROGIERS et al., 1998; ZENG et al., 

1998), suas dependência sazonal (GRACE et al., 1998) ou ontogenética (ABASSI et al., 

1998), e seu aumento acompanhando períodos pós-aclimatação a baixas temperaturas 

(ZHAO, 1998). 

O uso terapêutico de plantas parece ser tão antigo quanto a própria espécie 

humana. Entretanto, o conhecimento das propriedades antioxidantes é relativamente 

recente, especialmente nas duas últimas décadas onde observa-se um enorme 

crescimento da investigação científica neste particular, envolvendo desde o efeito de 

extratos brutos, de frações ou componentes isolados e/ou modificados.           

As plantas estudadas até o momento, e que apresentam propriedades 

antioxidantes, compreendem desde as algas, passando por briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas, ou seja, todos os grandes grupos taxonômicos vegetais 

(ZUANAZZI, 2004). 

Os antioxidantes vegetais são de natureza muito variada, mas indubitavelmente, 

os flavonóides constituem o grupo mais representativo encontrado com elevada 

diversidade de formas (RICE-EVANS et al., 1995), com descrição de mais de quatro mil 

compostos distintos até a presente data (HARBORNE, 1988). Seguindo os flavonóides, a 

variedade de quase mil tipos diferentes de carotenóides descritos em plantas também 

chama a atenção. Além destes dois grupos principais, existem outros compostos 

encontrados em plantas com propriedades antioxidantes já descritas na literatura, como 

terpenóides, cumarinas, saponinas, curcuminas, ácidos cafeico, ácidos hidrocinâmicos, 



 

 

11

entre outros (RICE-EVANS et al., 1995; 1996; CHEN; HO, 1997; IELPO et al., 1998; 

MANACH et al., 1999). Entre os antioxidantes hodiernamente mais empregados na 

suplementação, estão os antioxidantes lipossolúveis α-tocoferol (componente majoritário 

da vitamina E), tocotrienóis, licopeno e o hidrossolúvel ácido ascórbico (ou vitamina C), 

os quais têm sido extensivamente estudados. 

O termo flavonóide engloba um grupo de compostos polifenólicos complexos que 

apresenta uma estrutura comum caracterizada por dois anéis aromáticos (A e B) e um 

heterociclo oxigenado (anel C) (Figura 1). Como mencionado anteriormente, a família dos 

flavonóides é composta por mais de 4.000 diferentes compostos fenólicos descritos, e 

inclui os subgrupos flavonóis, flavononas, antocianidinas, flavonas e flavonóis 

(HARBORNE, 1988). As diferenças individuais dentro de cada grupo resultam de uma 

variação no número e posição dos grupamentos hidroxilas, por modificações nos núcleos 

(especialmente a saturação do heterociclo pirônico) e pelo grau de metilação e 

glicosilação, as quais afetam várias propriedades dos flavonóides, particularmente a 

hidrofobicidade das moléculas. Dentro dos grupos flavonas e flavonol, os compostos mais 

facilmente encontrados são aqueles com hidroxilas nas posições 3’ e 4’ do anel B e, em 

menor extensão, aqueles com apenas uma hidroxilação na posição 4’. O sítio de 

glicosilação preferido dos flavonóides é a posição 3’ e, com menor freqüência, a posição 

7’. A glicose é o carboidrato mais usual, mas outros resíduos de açúcares podem 

também ser encontrados, como xilose, galactose e ramnose (HERTOG et al., 1993a). 
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                 Figura 1. Estrutura Básica do Flavonóide. Fonte: Zuanazzi (2004). 
 

 

Os flavonóides existem naturalmente numa grande variedade de alimentos de 

origem vegetal como frutas, verduras, vegetais, sementes, flores e folhas, e fazem parte 

integral da dieta humana (HERMMAN, 1976; HERTOG et al., 1992; HERTOG et al., 

1993a). As maiores fontes desse flavonóides são o chá preto (48%), cebola (29%), maçã 

(7%) e vinho tinto (1%) (HERTOG et al., 1993b). 

 As propriedades antioxidantes dos flavonóides têm, assim, atraído a atenção para 

nutrição preventiva, pois eles protegem os constituintes alimentares contra o dano 
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oxidativo, podendo também contribuir para a prevenção de importantes patologias, como 

doenças cardiovasculares, envelhecimento, cânceres, entre outras. Existem vários 

relatos que os flavonóides exibem uma grande variedade de efeitos biológicos, incluindo 

ação antibacteriana, antiviral (HANASAKI et al., 1994), anti-inflamatória e antialérgica 

(HOPE et al., 1983; MIDDLETON, 1992; HANASAKI et al., 1994), e vasodilatadora 

(DUARTE et al., 1993). Além disto, eles inibem in vitro a peroxidação lipídica (RATTY, 

1988; MORA et al., 1990; TERÃO et al., 1994; VINSON et al., 1995; SUGIHARA et al., 

1999), agregação plaquetária (GRYGLEWSKI et al., 1987; TZENG et al., 1991; NEIVA et 

al., 1999), a permeabilidade e a fragilidade capilar (TOREL et al., 1986), e a atividade de 

enzimas, como a ciclo-oxigenase e a lipoxigenase (HOPE et al., 1983; MIDDLETO 1992; 

ROBACK et al., 1998). Os flavonóides exercem esses efeitos como antioxidantes, 

seqüestradores de ERO (scavengers) (CAVALLINI et al., 1978; FRAGA et al., 1987; 

YUTING et al., 1990; HANASAKI et al., 1994). Por outro lado, alguns extratos de plantas 

podem igualmente exibir propriedades pró-oxidantes, se presentes em concentrações 

relativamente pequenas, enquanto que alguns flavonóides, quando na presença elevada 

de metais de transição como ferro (SUGIHARA et al., 1999), ou na presença de NO 

(OHSHIMA et al., 1998), também demonstraram uma condição pró-oxidante.       

 

 

2.3 Brasil: Biodiversidade 

 

 

O Brasil é considerado o país com maior biodiversidade no planeta, com cerca de 

55.000 espécies nativas distribuídas nos seus seis biomas (DRUMOND et al., 2000). 

Dentre esses o bioma da Caatinga (Figura 2) se destaca por apresentar um mosaico de 

árvores e arbustos decíduos e xerófilos, espinhosos, misturados com um grande número 

de cactos e bromélias (OLIVEIRA, 1995). Neste ambiente, encontram-se plantas de 

reconhecida atividade farmacológica pela população local, bem como espécies de 

ocorrência endêmica, algumas ainda desconhecidas pela ciência, tanto do ponto de vista 

botânico, químico, farmacológico e econômico (DRUMOND et al., 2000). 

Este ecossistema, um dos maiores e distintos biomas brasileiros (FERRI, 1980), 

ocupa uma área de 734.478 Km2, incluindo partes dos estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais 

(CASTELLETI et al., 2004). É o único bioma exclusivamente brasileiro. Portanto, grande 

parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada em nenhum outro lugar do 

mundo. Ferri (1980) reconheceu muitas formas de Caatinga, tais como: agreste, 

carrasco, sertão, cariri e seridó, que variam em fisionomia e em composição florística. 
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São reconhecidas 12 tipologias da Caatinga, que despertam atenção especial pelos 

exemplos fascinantes de adaptação ao semi-árido (GIULIETTI et al., 2004b). 

Entretanto, dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, provavelmente, o mais 

desvalorizado e pouco conhecido botanicamente. Apesar de se apresentar em um estado 

bastante alterado, a Caatinga contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com 

elevado número de espécies remanescentes de vegetação ainda bem preservados, que 

incluem um número expressivo de táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al., 2004b). 

A Caatinga tem sido bastante modificada pelo homem (CASTELLETTI et al., 

2004). Os solos nordestinos vêm sofrendo um processo intenso de desertificação devido 

à substituição da vegetação natural por monoculturas, principalmente, por meio de 

queimadas. O desmatamento e as culturas irrigadas estão levando à salinização dos 

solos, aumentando, ainda mais a evaporação da água neles contida e, dessa forma, 

acelerando a desertificação (GARDA, 1996). Apesar das ameaças à sua integridade, 

menos de 2% da Caatinga está protegida em unidades de conservação de proteção 

integral (TABARELLI; VICENTE, 2004). A perda das paisagens observada tem 

consequências graves para a manutenção da biodiversidade. A fragmentação de toda 

Caatinga pode levar ao desaparecimento de espécies de organismos endêmicos da 

região (CASTELLETTI et al., 2004) e de espécies com grandes potencialidades sócio-

econômicas. 

 

 

 

 
Figura 2. As Caatingas. Fonte: Bernardes (1999). 
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O uso das plantas nativas é muito diverso, e em termos práticos, pode ser dividido 

pelo tipo de produto fornecido: óleos fixos; ceras; látex e produtos químicos; fibras; 

alimentos; óleos essenciais; medicinais; e madeiras (GIULIETTI et al., 2004a). Hoje, 

cerca de 70% da Caatinga já se encontram alterados pelo homem com muitas de suas 

espécies figurando na lista de ameaçadas de extinção do IBAMA (KIILL, 2002). Reverter 

esse quadro pode determinar que espécies encontradas somente ali possam contribuir 

com estudos e novos tratamentos para patologias ainda incuráveis ou evitar danos à 

saúde pelo uso incorreto das plantas. A variedade de plantas medicinais usada para as 

mais diversas enfermidades torna a Caatinga ímpar no cenário dos fitoterápicos. 

Atualmente existe uma busca por parte da comunidade científica em estudar 

esses fitoterápicos usados pela população por duas razões principais: encontrar doses e 

posologias corretas para o uso dessas plantas como medicamentos e, principalmente, 

porque estudar plantas que já possuem um histórico de uso por comunidades encurta o 

percurso do desenvolvimento de um novo medicamento, já que os pesquisadores 

dispõem, antes mesmo de iniciarem os estudos científicos, uma indicação de qual 

atividade biológica esta planta poderia apresentar (FAPESP, 2004). Além do efeito já 

explorado pela comunidade, podem-se encontrar metabólitos secundários, e futuros 

novos fitomedicamentos, que seriam implantados no tratamento de outras patologias. 

Esses aspectos, aliados à degradação dos ecossistemas, estimulam pesquisas 

em produtos naturais e tornam urgente o estabelecimento de programas para promover o 

levantamento desta riqueza nativa, na busca de contribuir, efetivamente, para o 

desenvolvimento auto-sustentável da região, oferecendo ao Estado uma alternativa de 

elevado potencial econômico. 

 

 

2.4 Plantas medicinais 

 

 

O uso das propriedades terapêuticas das plantas medicinais é uma prática 

multimilenar aparecendo nos tratados de fitoterapia das grandes civilizações, muitas 

delas já extintas, como também nas tradições orais de tribos indígenas e povos de todos 

os continentes, principalmente dos índios brasileiros que constantemente são abordados 

por pesquisadores estrangeiros interessados em descobrirem substâncias naturais, em 

grandes quantidades na nossa flora tropical, que sejam capazes de produzir novos 

medicamentos. 
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O desenvolvimento da Química Orgânica e da tecnologia industrial tem permitido a 

análise, isolamento, refino e síntese dos princípios ativos das plantas. Um exemplo desse 

desenvolvimento é ilustrado na história da aspirina que foi originada a partir de pesquisas 

com extratos obtidos da casca da árvore salgueiro (Salix spp.) que já era indicada por 

médicos do antigo Egito e da antiga Grécia para o controle de inflamações. Depois de 

analisado e sintetizado por químicos alemães, o ácido acetilsalicílico tornou-se a aspirina, 

medicamento de grande sucesso no século XX com mais de 100 bilhões de comprimidos 

vendidos em todo o mundo, e cuja produção atinge cerca de 100 toneladas por ano. 

É muito comum encontrar nas feiras livres do Brasil barracas expondo à venda 

ervas medicinais. Grande parte das plantas medicinais é formada por árvores cujas 

cascas ricas em taninos e quinonas apresentam características fitoterápicas relacionadas 

ao controle de processos inflamatórios e de micoses. Muitas dessas características já 

estão comprovadas cientificamente como: da “aroeira” (Schinus terebinthifolius Raddi.) 

que é anti-inflamatória e bactericida; do “cajueiro” (Anacardium occidentale L.), anti-

inflamatório, bactericida e analgésico; e do “ipê-roxo” (Tabebuia avelanedae Lor. ex. 

Griseb.), antitumoral e antimicrobiano. Ervas aromáticas, como o alho e o gengibre, 

também são conhecidas milenarmente por suas propriedades medicinais. O alho (Allium 

sativum L.), rico em alicina e aliina, possui ação antiviral e bactericida, enquanto que o 

gengibre (Zingiber officinale Rox.) possui gingerol e shogaol, que são potentes 

moluscidas (AGRA, 1996; DINIZ et al., 1997). 

A flora brasileira é muito rica em espécies com princípios ativos de importância 

terapêutica, com potencialidades não apenas de utilização na medicina natural como 

também na agricultura natural no controle integrado de pragas e doenças de plantas 

cultivadas. 

 

 

2.4.1 Fármacos extraídos de plantas 

 

 

São inúmeros os compostos extraídos de plantas empregados na preparação de 

agentes terapêuticos que já se encontram disponíveis no mercado farmacêutico. Muitos 

deles são utilizados de forma pura ou associados a outras substâncias naturais ou 

sintéticas. Além dos produtos já comercializados, uma elevada gama de novas moléculas 

de origem natural (plantas ou micróbios) ou derivados e/ou análogos passa 

continuamente por estudos farmacológicos pormenorizados, vindo a incrementar a cada 

ano o arsenal de agentes terapêuticos. 
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Acredita-se que, atualmente, cerca de 120 substâncias puras isoladas de plantas, 

em geral através de indicações da fitoterapia e estudos fitoquímicos bio-direcionados, são 

usadas com finalidade terapêutica (DOUGLAS KINGHORN, 2002). A grande maioria 

destes compostos não foi obtida através de síntese economicamente viável e são 

isoladas a partir da planta cultivada ou nativa (RATES, 2001). Há ainda que se considerar 

que um número elevado de fármacos sintéticos ou semi-sintéticos foi descoberto usando-

se produtos de origem natural como protótipo (CLARK, 1996; CECHIINE-FILHO; YUNES, 

1998; DOUGLAS KINGHORN, 2001). Como exemplo, podemos citar: os alcalóides 

vimblastina (Velban®) e vincristina (Oncovin®) que são extraídos de Catharantus roseus, 

os quais são amplamente utilizados para o tratamento de linfomas e leucemia infantil 

(PASA et al., 2001); os poderosos glicosídeos cardiotônicos, digoxina e digitoxina, 

apresentam potente e seletiva ação sobre o músculo cardíaco (CLARK, 1996), que são 

extraídos de Digitalis purpúrea; um outro alcalóide que merece destaque é a reserpina, 

isolada de Rauwolfia ssp., sendo um dos mais poderosos anti-hipertensivos conhecidos; 

a capsaicina, extraída de Capsicum ssp., um importante anestésico tópico; pilocarpina, 

extraída do Pilocarpus jaborandi, um dos raros fármacos utilizados para o tratamento de 

glaucoma. 

 

 

2.4.2 Metabolismo secundário de plantas 

 

   

Na natureza ocorre a produção de uma grande variedade de produtos originados 

da química combinatória de sua evolução. Para se ter uma idéia, o número total de 

produtos naturais produzidos por plantas está estimado em torno de 500.000 (DEMAIN, 

2000).  

Ao se estudar uma planta com relação às suas características fitoquímicas, deve-

se considerar a existência de dois grupos distintos de metabólitos, que são de 

fundamental importância para o seu desenvolvimento: os metabólitos primários e os 

metabólitos secundários. Os metabólitos primários são encontrados em todos os seres 

vivos, essenciais ao crescimento e à vida, como os aminoácidos, monossacarídeos, 

ácidos carboxílicos, lipídeos, etc. Os metabólitos secundários são produtos de 

metabolismo específico, relacionados aos processos adaptativos. São biossintetisados a 

partir de metabólitos primários, com distribuição restrita a certas plantas e 

microrganismos (às vezes característico de um dado gênero ou espécie), e 

caracterizados por uma enorme diversidade química, como exemplo dos alcalóides, 
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esteróides, flavonóides, terpenóides, etc (VERPOORTE, 2000). Em geral, o termo 

“produto natural” é sinônimo de metabólito secundário. 

Durante muito tempo, os metabólitos secundários foram considerados como 

produtos de excreção do vegetal, com estruturas químicas e, algumas vezes, 

propriedades biológicas interessantes. Hoje se sabe que muitos dos metabólitos 

secundários têm papel vital como mediador em interações ecológicas, como por exemplo, 

a defesa contra herbívoros e microrganismos, a proteção contra os raios UV, a atração 

de polinizadores ou animais, dispersores de sementes e em interações alelopáticas 

(SANTOS, 2004). 

O aparecimento de metabólitos biologicamente ativos na natureza, segundo 

Rhodes (1994), é determinado por necessidades ecológicas e possibilidades 

biossintéticas, sendo que a co-evolução de plantas, insetos, microrganismos e mamíferos 

conduz à síntese de metabólitos secundários com funções de defesa ou atração, 

principalmente. Assim, os metabólitos secundários, por serem fatores de interação entre 

organismos, frequentemente, apresentam atividades biológicas interessantes. Muitos são 

de importância comercial tanto na área farmacêutica quanto nas áreas alimentar, 

agronômica e da perfumaria, entre outras. Do ponto de vista farmacêutico, o maior 

interesse deriva principalmente do grande número de substâncias farmacologicamente 

importantes. 

Embora muitos metabólitos primários também sejam de interesse em algumas das 

áreas acima citadas, o elevado número e a grande diversidade dos metabólitos 

secundários vegetais têm despertado o interesse de pesquisadores de vários campos da 

ciência que vêem neles uma fonte particularmente promissora de novas moléculas 

potencialmente úteis ao homem (SANTOS, 2004).         

 

    

2.5 Família Sapotaceae 

 

 

A família Sapotaceae possui distribuição pantropical, incluindo cerca de 50 

gêneros contendo 1000 espécies de hábito arbóreo e arbustivo. No Brasil ocorrem 14 

gêneros e cerca de 200 espécies, principalmente na Floresta Amazônica. As plantas 

pertencentes a família Sapotaceae são lenhosas, arbustivas ou arbóreas, com folhas 

alternas, raramente opostas ou verticiladas (Pradosia), simples, geralmente sem 

estípulas, margem geralmente inteira. Inflorescência cimosa, frequentemente em 

panículas ou reduzidas a fascículos axilares; flores pouco vistosas, unissexuadas ou 

bissexuadas, actinomorfas; estipes geralmente em número igual ou duplo ao das pétalas. 
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Essa família inclui diversas plantas frutíferas e diversas árvores que produzem madeira 

de boa qualidade, como a “maçaranduba” (SOUZA, 2005). Quimicamente são 

caracterizadas pela presença de saponíneas, caracterizando o nome da família. Nesta 

família, os compostos químicos mais conhecidos são as saponinas (STEVENS, 2005), 

flavonóides (SHAH, 2003), taninos (WANDJI, 2003) e óleos essenciais (SHAH, 2003), 

com diversas atividades biológicas, dentre elas, antiulcerogênica (SHAH, 2003), 

antimicrobiana (BERROUGUI et al., 2004) e antiviral (KUSHIMA, 2005). 

Nesta família destaca-se o gênero Sideroxylon, que compreende 

aproximadamente 100 espécies. Nas regiões tropicais encontram-se espécies arbustivas 

ou arbóreas que se caracterizam por ter madeira dura, forte e resistente ao 

apodrecimento e, por isso, usada em obras hidráulicas (BAILEY, 1986). Apresentam uma 

grande variedade de metabólitos bioativos e são largamente usadas pelos povos da 

América do Sul. 

 

 

2.5.1 Sideroxylon obtusifolium 

 

 

A espécie Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn com sinonímia 

Bumelia sartorum Mart., Bumelia obtusifolia Humb. ex Roem. & Schult., Bumelia excelsa 

A. DC., Bumelia buxifolia Roem. & Schult., Bumelia dunatii A. DC., Bumelia cruegerii 

Griseb., Bumelia nicaraguensis Loes., Lyciodes buxifolia (Roem. & Schult.) Kuntze, 

Lyciodes dunantii (A. DC.) Kuntze, e popularmente conhecida como “quixaba”, 

“quixabeira”, “rompe-gibão”, “coronilha”, “coca”, “maçaranduba-da-praia”, “miri”, 

“txilecatatôa” e “sacutiaba”, é encontrada na caatinga do São Francisco e de todo o 

Nordeste, na restingas litorâneas e do pantanal Mato-grossense, entre outras regiões 

(Figura 3). A S. obtusifolium é uma árvore de médio porte, de 7 a 18 m de altura, de copa 

densa e ovalada, com espinhos rígidos e longos, com tronco curto e um tanto canelado 

de 30 a 60 cm de diâmetro, com casca áspera e acinzentada. As folhas são simples 

inicialmente fasciculadas, coriáceas, glabras e com flores discretas, perfumadas, de cor 

amarelo-esverdeada, reunidas em facículos axilares, seus frutos são drupas ovóides lisas 

e brilhantes, de cor preta, sua polpa é carnosa e adocicada, contendo no interior uma 

única semente dura (ANGRA, 1996; LORENZI, 2002; 2006; CARRICONDE, 2008) 

(Figuras 4 e 5). 
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Figura 3. Localização espacial da espécie Sideroxylon obtusifolium no globo 
terrestre. Fonte: site discoverlife 2008. 

 

 

   

       (a)            (b) 

   

                (c)                                                             (d) 

 
Figura 4. Sideroxylon obtusifolium: (a) e (b) detalhe dos ramos e folhas; (c) detalhe da 
casca e entrecasca; e (d) vista geral da árvore. Fonte: autor. 
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Figura 5. Partes da Sideroxylon obtusifolium. 1a. vista geral da árvore; 1b. detalhe do 
ramo e folhas, e arranjos de flores e frutos; 1c. folhas dispostas em braquiblastos, 2a, b. 
flor; 2c. estames; 2d. estigma; 2e cortes longitudinais da corola; 3a. Frutos dispostos no 
ramo; 3b detalhes do fruto. Fonte: Delfino et al., 2005.  

 

 

A madeira da S. obtusifolium é empregada na construção civil e na marcenaria 

(principalmente na confecção de carrancas), e seus frutos comestíveis apreciados pelos 

nordestinos (BRAGA, 1976). A sua entrecasca é usada na fitoterapia no interior do 

Nordeste, pelas populações menos favorecidas, principalmente nas comunidades 
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Pernambucanas de Afogados da Ingazeirra, Camocim de São Felix, Córrego do Jenipapo 

Recife (CARRICONDE, 2008). Quanto às propriedades terapêuticas, é empregada nos 

casos de inflamações ovarianas, diabetes e em funções tônicas (BRAGA, 1976; MORS, 

2000), mas também no tratamento de pancadas, gripe, gastrite e dor nos rins. A literatura 

relata a ocorrência de triterpenos (taraxerona, taraxerol e eritrodiol), ácido triterpênico 

(ácido básico) e esteróide (α-espinasterol) (BARBOSA-FILHO, 1997) (Figura 6). 

 

 

 

(a) 

 

                          

      (b)                       (c) 
 

Figura 6. Constituintes da S. obtusifolium. (a) Triterpenos pentacíclico (tarxerona, 
taraxerol e eritridiol); (b) Ácido triterpênico (ácido básico); (c) Esteróide (α-espinasterol). 
Fonte: Barbosa-Filho, 1997. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

 

A entrecasca da planta Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

(Sapotaceae) foi coletada em 23 de abril de 2008, Município de Piranhas, Estado de 

Alagoas, Lago de Xingó (09º36’41’’S, 37º47’11’’O). Um espécime foi registrado no 

herbário da Universidade Federal de Sergipe, com o número ASE 13163, e a 

identificação botânica realizada pela botânica Dra. Ana Paula do Nascimento Prata, do 

Departamento de Biologia da Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram 

submetidas à secagem em estufa a 37°C, com renovação e circulação de ar até completa 

desidratação. 

 

 

3.2 Preparação e fracionamento do extrato etanólico 

 

 

A entrecasca seca (2,8 kg) foi reduzida a pó utilizando-se um moinho de facas, e 

posteriormente, submetidas à extração com etanol a 90% por 5 dias, por maceração 

exaustiva. Após este período, o material foi filtrado e concentrado em rota-evaporador 

sob pressão reduzida a uma temperatura de 50ºC, obtendo-se 459,6 g do extrato 

etanólico bruto de “quixabeira”. Parte do extrato bruto (400 g) foi diluído em uma solução 

MeOH/H2O (2:3) e submetido à extração líquido-líquido com hexano, clorofórmio e 

acetato de etila. Obteve-se desta forma as frações hexânica (11,90 g), clorofórmica, (6,08 

g), acetato de etila (43,72 g) e hidrometanólica (181,35 g).  

 

 

3.3 Prospecção fitoquímica 

 

 

O extrato da planta utilizada neste trabalho foi submetido à prospecção 

fitoquímica, seguindo-se a descrição de Matos (1997). Os métodos utilizados nesta 

abordagem são apenas qualitativos, e a presença de um constituinte pode mascarar a 

cor indicativa do outro. Esta metodologia teve como objetivo detectar a ocorrência de 

diversos constituintes químicos presentes no extrato etanólico da entrecasca de 
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Sideroxylon obtusifolium, onde para os testes sete porções de 3-4 mL de cada amostra 

dissolvidos em etanol, foram colocados em tubos de ensaio numerados de 1 a 7. 

 

 

3.3.1 Teste para fenóis e taninos 

 

 

O teste se baseia na capacidade do grupo dos taninos se complexarem com íons 

metálicos (ferro, manganês, cobre, etc.) formando assim precipitados, e do cloreto de 

ferro de oxidar os fenóis; esta reação é observada pelo desenvolvimento de coloração 

verde a marrom para derivados de catecol e azulada para derivados de pirogalol. 

Nos tubos de ensaio de número 1, foram adicionadas três gotas de solução 

alcoólica de FeCl3
 1 mol.L-1 em HCl 60 mmol.L-1. Agitou-se bem e observou-se qualquer 

variação de cor e/ou formação de precipitado escuro abundante. O resultado foi 

comparado com um teste em branco, usando-se água e FeCl3. 

A coloração variando entre azul e vermelho é indicativo de fenóis. A formação de 

um precipitado azul escuro indica à presença de taninos pirogálicos (taninos 

hidrolisáveis) e de cor verde a presença de taninos flobabênicos (taninos condensados 

ou catéquicos). 

 

 

3.3.2 Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides 

 

 

O teste se baseia na capacidade dos esqueletos flavônicos de mudarem de cor 

por ressonância eletrônica com o equilíbrio ácido-base. 

Na reação tomaram-se os tubos numerados de 2, 3 e 4. O tubo de número 2 foi 

acidificado a pH 3 com HCl 3 molL-1 e os tubos 3 e 4 foram alcalinizados, 

respectivamente, a pH 8,5 e 11 com NaOH 1 molL-1. A observação de qualquer mudança 

da coloração da solução foi interpretada como mostrado a seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2. Detecção colorimétrica de antocianinas, antocianidinas e flavonóides. 
  

Constituintes Cor 

 Ácido Ph=3 Alcalino pH=8,5 Alcalino pH=11 

Antocianinas e antocianidinas Vermelha Lilás Azul-púrpura 

Flavonas, flavonóis e xantonas - - Amarela 

Chalconas e auronas Vermelha - Vermelho Púrpuro 

Flavononóis - - Vermelho Laranja 

 

 

3.3.3 Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavononas 

 

 

O teste se baseia na possibilidade de levar a hidrólise dos o-heterosídeos 

flavônicos por temperatura. As hidrólises alcalinas e ácidas facilitam a identificação dos 

núcleos flavônicos. 

Para a reação, acidificou-se o tubo 5 por adição de HCl 3 molL-1 até pH 1-3 e 

alcalinizou-se o tubo 6 com NaOH 1 molL-1 até pH 11. Os tubos foram aquecidos 

cuidadosamente. Foi observada modificação na coloração, por comparação com os tubos 

correspondentes usados no teste anterior. A interpretação dos resultados foi feita como 

mostrado a seguir (Tabela 3): 

 

 

Tabela 3. Detecção colorimétrica de leucoantocianidinas, catequinas e flavononas.  
 

Constituintes 

 

Cor 

Meio Ácido Meio Alcalino 

Leucoantocianidinas Vermelha - 

Catequinas (taninos catéquicos) Pardo-amarelada - 

Flavononas - Vermelho Laranja 
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3.3.4 Teste para flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os derivados flavônicos de cor amarela 

reduzem-se adquirindo coloração avermelhada ou, no caso dos antociânicos, azulada, 

quando em solução alcoólica ácida e em presença de magnésio.  

Nos tubos de número 7, foram adicionados 10 miligramas de magnésio granulado 

e 0,5 mL de HCl concentrado. O término da reação foi indicado pelo fim da efervescência. 

Foi observado por comparação a mudança na cor da mistura da reação nos tubos 5 e 7. 

O aparecimento ou intensificação da cor vermelha foi indicativo da presença de flavonóis, 

flavanonas, flavanonóis e/ou xantonas, livres ou seus heterosídios. 

 

 

3.3.5 Teste para esteróides e triterpenóides (Liebermann-Buchard) 

 

 

Essa reação é usada para verificar a presença de núcleo esteroidal ou 

triterpenoidal. 

Para o teste adicionou-se 10 mL de uma solução etanólica de cada extrato em 

beckers e deixou-se secar em banho-maria. Extraiu-se o resíduo seco de cada becker 

três vezes com porções de 1-2 mL de CHCl3. Filtrou-se a solução clorofórmica em um 

pequeno funil fechado com uma bolinha de algodão, coberta com miligramas de Na2SO4 

anidro, para um tubo de ensaio bem seco. Adicionou-se 1 mL de anidrido acético e 

agitou-se suavemente. Adicionaram-se cuidadosamente três gotas de H2SO4 

concentrado. Agitou-se suavemente e observou-se o rápido desenvolvimento de cores. A 

coloração azul seguida da verde permanente é um indicativo da presença de esteróides 

livres. Coloração parda até vermelha indica triterpenóides pentacíclicos livres. 

 

 

3.3.6 Teste para saponinas 

 

 

Essa reação baseia-se no fato de que os heterosídeos saponosídeos tem 

propriedades detergentes e surfactantes, e quando tratados com HCl e aumento de 

temperatura ocorre hidrólise das saponinas, precipitando as agliconas, e perdendo as 

propriedades detergentes.   
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Para o teste tomaram-se os resíduos insolúveis em clorofórmio, separados no 

teste anterior, solubilizando-os em água destilada e filtrando a solução em um tubo de 

ensaio. Agitou-se fortemente o tubo com a solução, por dois a três minutos e observou-se 

a formação da espuma. 

O aparecimento de espuma persistente e abundante (colarinho) indica a presença 

de saponinas. 

Para confirmar a presença de saponinas, adicionou-se 2 mL de HCl concentrado 

ao conteúdo do tubo de ensaio e deixando por uma hora imerso em banho-maria. 

Posteriormente, neutralizando, resfriando-o e agitando-o novamente.  

A presença de precipitado e a não formação de espuma confirma a presença de 

saponina. 

 

 

3.3.7 Teste para alcalóides 

 

 

Tendo em vista a heterogeneidade química e a sua grande quantidade, os 

alcalóides não podem ser identificados em extratos vegetais com apenas um critério 

cromatográfico. Usualmente, os métodos de detecção são precedidos de uma extração e 

consistem de reações de precipitação com reativos específicos.    

Para o teste, o extrato foi dissolvido em etanol e filtrado. Ao filtrado foi juntado 

solução de NH4OH 6 N até atingir pH 11 e foram extraídas as bases orgânicas com três 

porções sucessivas de 30, 20 e 10 mL de clorofórmio, em um funil de separação 

(reservou a fase aquosa para o teste para bases quaternárias). Retirou-se a solução 

clorofórmica e filtrou-a com Na2SO4 anidro para eliminar o excesso de água. Separando o 

filtrado em duas porções. Deixando secar uma delas para teste em cromatoplaca e re-

extraia as bases orgânicas da outra com três pequenas porções sucessivas de HCl 

diluído a 0,1 N. Dessa mistura foi descartada a solução clorofórmica e dividida a solução 

aquosa ácida em três tubos de ensaio (evitando a presença de solvente orgânico). 

Adicionaram-se a cada tubo três gotas dos reagentes de precipitação de alcalóides, 

“Hager” (solução saturada de ácido pícrico), ”Mayer” (solução de iodeto de potássio e 

cloreto de mercúrio) e “Dragendorff” (solução de iodeto de potássio e subnitrato de 

bismuto). 

Presença de precipitado floculoso, pesado em pelo menos dois tubos sugere a 

presença de alcalóides. 
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3.4 Fenóis Totais (FT) 

 

 

A determinação do teor de fenóis totais presentes na amostra de extrato etanólico 

bruto da entrecasca da S. obtusifolium e de suas frações foi feita por meio de 

espectrofotometria na região do visível utilizando o reagente de Folin-Ciocalteau descrito 

por Sousa et al. (2007), com algumas adaptações.  

O extrato etanólico bruto (10 mg) foi dissolvido em metanol, transferido para um 

balão volumétrico de 10 mL e o volume final completado com metanol, formando assim 

uma solução metanólica de 1 mg.mL-1. Uma alíquota de 0,1 mL desta solução foi 

transferida para um tubo Falcon e agitada com 0,5 mL do reagente de Folin-Ciocalteau 

(mistura dos ácidos fosfomolíbdico e fosfotunguístico) e 6 mL de água destilada por 1 

min; passado este tempo, 2 mL de Na2CO3 a 20% foram adicionadas à mistura e agitada 

por 30 s. Por fim, a solução foi acertada com água destilada para um volume final de 10 

mL e deixada por 2 h em ambiente livre de luz. Passado este período, a absorbância das 

amostras foi medida a 750 nm utilizando-se cubetas de vidro, tendo como “branco” o 

metanol e todos os reagentes, menos o extrato. O teor de FT foi determinado por 

interpolação da média de absorbância das três leituras da amostra contra uma curva de 

calibração construída com padrões de ácido gálico (0,01 a 0,35 mg/mL) e expressos 

como mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de extrato. A equação da curva de 

calibração do ácido gálico foi C = 809,0200A + 5,0827, onde C é a concentração do ácido 

gálico, A é a absorbância a 750 nm e o coeficiente de correlação R = 0,999. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

 

3.5 Animais experimentais 

 

 

Os animais adultos, ratos Wistar (120-180 g) e camundongos Swiss (20-30 g) de 

ambos os sexos, foram obtidos do Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe 

(São Cristóvão, Brasil) e trazidos para o Biotério local do Departamento de Fisiologia, 

onde permaneceram por pelo menos 2 dias antes da realização dos experimentos. Os 

animais foram aleatoriamente divididos em grupos e mantidos em caixas plásticas (5 

ratos/caixa ou 10 camundongos/caixa) em sala com temperatura controlada (21 ± 2°C), 

com água e ração ad libitum, sob ciclo natural claro/escuro, e troca diária da serragem. 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as normas de 

procedimentos sobre cuidados com os animais do Comitê de Ética da Universidade 
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Federal de Sergipe para uso de animal em pesquisa. Os animais submetidos à 

administração oral dos extratos foram colocados em jejum por 12 h e aclimatizados no 

laboratório por pelo menos 2 h antes do experimento. 

Posteriormente, após o manuseio dos animais nos procedimentos in vivo, estes 

foram eutanasiados com o uso de anestésico e deslocamento cervical, acondicionados 

em sacos plásticos brancos e guardados em freezer, até que fossem descartados 

definitivamente conforme a rotina do Departamento de Fisiologia, pelo serviço de coleta 

seletiva de lixo biológico da UFS. 

Não foi observado, em nenhuma dose utilizada de extrato, o aparecimento de 

qualquer efeito colateral ou morte nos animais utilizados. 

Para o desenvolvimento deste projeto, o mesmo foi submetido e aprovado junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da UFS em 05/09/2007, sob o 

número de protocolo 47/07 (Anexo 1). 

 

 

3.6 Avaliação da atividade antinociceptiva: periférica e central 

 

 

3.6.1 Teste das contorções abdominais 

 

 

As contorções abdominais foram induzidas pela administração intraperitoneal (i.p.) 

de uma solução de ácido acético a 0,6% (0,1 mL/10 g de peso) em camundongos (Swiss, 

20-30 g), 60 min após a administração oral (v.o.) do extrato etanólico bruto da entrecasca 

da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, n = 6), ácido acetilsalicílico (AAS, 

aspirina, 300 mg/kg de peso, n = 6) ou veículo em solução de salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, 0,1 mL /10 g de peso, grupo controle negativo, n = 6). 

Em seguida o número das contorções abdominais foi observado, em câmaras 

individuais, por um período de 20 min, iniciando logo após a administração do ácido 

acético (KOSTER et al., 1959).  

 

 

3.6.2 Teste de formalina 

 

 

Este teste de nocicepção foi induzido pela administração de formalina a 1% (20 

µL), injetada por via subplantar (s.pl.) em uma das patas posteriores dos camundongos 
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(Swiss, 20-30 g), após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. 

obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 

a 0,9% (tween 80 a 5%, 0,1 mL/10 g de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), AAS (300 mg/kg 

de peso, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 

6). 

O tempo que o animal passou lambendo e/ou mordendo sua pata foi 

cronômetrado em dois períodos: durante a primeira fase (0-5 min após a injeção de 

formalina), e durante a segunda fase (20-25 min após a injeção de formalina) 

(DUBUISSON; DENIS, 1977). 

 

 

3.6.3 Teste de placa quente (hot plate) 

 

 

No modelo da placa quente a nocicepção foi induzida por um estímulo térmico em 

placa quente de alumínio, aquecida a 55 ± 0,5°C, em camundongos (Swiss, 20-30 g), 

após a administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 

200 ou 400 mg/kg de peso, v.o., 60 min antes, n = 6), veículo em salina 0,9% (tween 80 a 

5%, v.o., 60 min antes, n = 6) ou morfina (10 mg/kg de peso, i.p., 30 min antes, n = 6). 

Foi observado, por um tempo máximo de 30 s, o tempo do aparecimento de 

reações (latência, em s) ao estímulo térmico da placa quente, como sapatear ou lamber 

as patas. Esta reação foi tomada como índice de nocicepção (EDDY; LEIMBACH, 1953). 

As medidas foram realizadas individualmente nos tempos de 0, 30, 60, 90 e 120 min após 

o primeiro estímulo térmico. 

 

 

3.7 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

 

 

3.7.1 Teste de edema de pata em ratos 

 

 

No modelo de edema de pata foi utilizado a carragenina na concentração de 1%, 

administrada no volume de 100 µL/animal na região subplantar da pata traseira direita do 

rato, segundo o método descrito anteriormente por Winter et al. (1962), com pequenas 

modificações. 
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Os animais (ratos Wistar, 120-180g) foram pré-tratados por v.o. 1 h antes com o 

extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 400 mg/kg, n = 6), 

AAS (300 mg/kg de peso, grupo padrão, n = 6) ou veículo em salina a 0,9% (tween 80 a 

5%, grupo controle negativo, n = 6). 

O edema da pata foi medido através de um hidropletismômetro (modelo 7150, Ugo 

Basile, Itália), observando-se o deslocamento da coluna de líquido, imediatamente antes 

da injeção subcutânea do agente edematogênico carragenina (HARRIS; SPENCER, 

1962). Medidas do volume da pata foram novamente realizadas em intervalos regulares 

de 1, 2, 3 e 4 h após a injeção da carragenina. Os resultados estão expressos como 

média ± erro padrão das médias (E.P.M.) da variação do volume de pata encontrados 

entre os grupos controles e tratados (mL). 

Também foram calculados os valores de área sob a curva (ASC) no intervalo de 0 

à 4 h, utilizando a regra trapezoidal, para cada grupo. A porcentagem de inibição no 

edema foi calculada com base na ASC. 

 

 

3.7.2 Teste de migração de leucócitos para a cavidade peritoneal (peritonite) 

 

 

A migração de leucócitos foi induzida pela injeção de carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) na cavidade peritoneal de ratos (Wistar, 120-180g) 1h após a 

administração do extrato etanólico bruto da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 ou 

400 mg/kg, v.o., n = 6), dexametasona (2 mg/kg, s.c., n = 6) ou veículo em solução salina 

0,9% (tween 80 a 5%, v.o., n = 6), de acordo com a técnica descrita anteriormente por 

Bastos et al. (2007), com pequenas modificações. 

Os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.) e 

eutanasiados por deslocamento cervical 4 h após a injeção de carragenina. 

Posteriormente, solução salina contendo EDTA (1 mM, i.p., 10 mL) foi injetada e 

massagem suave foi realizada para uma subseqüente coleta do fluido peritoneal, o qual 

foi centrifugado (5 min, 1.000xg) à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado 

e o precipitado ressuspenso em 1 mL de salina. Uma alíquota de 10 µL da suspensão foi 

diluída em q.s.p. 200 µL de solução de Turk (diluição de 20x) e as células totais foram 

contadas em câmara de Neubauer, sob microscópio óptico. 

Os resultados estão expressos como número de leucócitos/mL. A porcentagem de 

inibição de leucócitos = (1 – T/C) x 100, onde T representa a contagem de leucócitos dos 

grupos tratados e C representam a contagem de leucócitos do grupo controle. 
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3.8 Avaliação da atividade antioxidante 

 

 

3.8.1 Avaliação quantitativa da atividade redox 

 

 

A análise espectrofotométrica foi utilizada para determinar a atividade 

sequestrante de radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil (DPPH), como mostrado na Figura 7. O 

consumo do radical livre DPPH pelas amostras, foi monitorado através da medida do 

decréscimo das absorbâncias de soluções de diferentes concentrações (BRAND-

WILLIAMS et al., 1995). 

Este ensaio quantitativo foi realizado usando um aparelho de espectrofotômetro 

UV-VIS, modelo bioespectro SP22, com o comprimento de onda de 515 nm, tendo como 

controle positivo o ácido gálico. 
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Figura 7. Estrutura molecular do radical 2,2 difenil-1-picril hidrazil, DPPH (1) e do 
mecanismo de reação de orto-difenol (2a) e para-difenol (2b). Fonte: Estevam, 2006. 
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3.8.1.1 Curva de calibração do DPPH 

 

 

Foi preparada 75 mL de solução estoque de DPPH em metanol na concentração 

de 40 µg/mL, mantida sob refrigeração e protegida da luz, e diluições realizadas para 

obtenção das concentrações finais de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. A curva de calibração 

foi construída a partir dos valores da absorbância a 515 nm com todas as soluções 

medidas em cubetas de vidro, com percurso óptico de 1 cm e tendo como branco o 

metanol. As medidas foram efetuadas em triplicata em intervalos de 1 min entre cada 

leitura. A equação da curva de calibração do DPPH foi C = 110,547 - 0,02804A, onde C 

corresponde à concentração do DPPH no meio, A é a absorbância medida no 

comprimento de onda de 515 nm. O coeficiente de correlação foi de R = 0,9983. 

 

 

3.8.1.2 Leitura das medidas de absorbância nas amostras 

 

 

A solução do extrato etanólico bruto e suas frações foram diluídas nas 

concentrações de 5, 10, 15, 20, 25 e 30 µg/mL. As medidas de absorbância das misturas 

foram feitas a 515 nm, no 1º, 5º e 10º min, a cada 10 min até completar 60 min (SOUSA 

et al., 2007). A mistura de metanol e amostra foi utilizada como branco. A partir da 

equação da curva de calibração e dos valores de absorbância no tempo de 60 min para 

cada concentração testada foram determinados os percentuais de DPPH remanescentes, 

calculados de acordo com Brand-Willians et al. (1995), conforme a equação: %DPPHREM 

= [DPPH]T/[DPPH]To x 100, onde [DPPH]T corresponde à concentração de DPPH no 

meio, após a reação com extrato, e [DPPH]To a concentração inicial de DPPH. A 

quantidade de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH 

em 50% (IC50), foi calculada plotando-se o %DPPHREM no tempo de 60 min em oposição 

às concentrações das amostras. Os resultados estão expressos em µg/mL ± desvio 

padrão. Quanto maior o consumo de DPPH por amostra, menor será o seu IC50 e maior a 

sua atividade antioxidante. 

As absorbâncias em todas as concentrações testadas (25 µg/mL) no tempo de 60 

min foram convertidas em percentual de inibição (IP). 

A atividade antioxidante foi também expressa pelo índice de atividade antioxidante 

(IAA), calculados de acordo com ,Scherer e Godoy (2009), conforme a equação: IAA = 

%DPPHREM (FINAL) (µg mL-1)/IC50 (µg mL-1). Deste modo, o IAA foi calculado considerando a 
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massa de DPPH e a massa das amostras testadas na reação, resultando uma constante 

para cada amostra, independente das concentrações do DPPH e amostras usadas. A 

atividade antioxidante foi considerada insatisfatória quando o valor do IAA for inferior a 

0,5, moderada quando o IAA estiver entre 0,5 e 1,0, forte quando o IAA estiver entre 1,0 e 

2,0, e muito forte quando o valor do IAA for superior a 2,0.       

 

 

3.9 Análise estatística 

 

 

Os resultados das atividades antinociceptiva e anti-inflamatória estão expressos 

como média ± E.P.M. de n animais por grupo. Os resultados da atividade antioxidante 

estão apresentados como média ± desvio padrão da média (triplicata). A avaliação 

estatística dos dados foi realizada usando a análise de variância (ANOVA) para múltiplas 

comparações, seguida do teste de Tukey. Valores de p menores que 0,05 foram 

considerados significativos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Prospecção Fitoquímica 

 

 

A análise fitoquímica do extrato etanólico bruto mostrou presença de fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, catequinas, esteróides, 

triterpenóides e heterosídeos saponínicos. Na fase hexânica encontra-se apenas 

esteróides e triterpenóides. Taninos, catequinas, esteróides e triterpenóides são 

encontrados na fase clorofórmica. Já na fase acetato de etila foi encontrado fenóis totais, 

flavonóis, flavononas, flavononóis e xantonas, catequinas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. Por último, na fase hidrometanólica têm-se fenóis totais, 

taninos, flavonóis, flavononóis, flavononas, xantonas, esteróides, triterpenóides e 

heterosídeos saponínicos. 

Os resultados das análises dos constituintes químicos do extrato bruto e frações 

de S. obtusifolium encontram-se dispostos na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4. Prospecção fitoquímica do extrato etanólico bruto da S. obtusifolium e de 
suas frações 
 

 
Classe de substância 

detectada 

 
 

Reagentes 

Amostras 

I II III IV V 

Fenóis Totais Reagente de Folin-Ciocalteu + - - + + 

Taninos Precipitação com Cloreto 
Férrico / solução ácida 
aquecida 

+ 
 

- 
 

+ - 
 

+ 
 

Flavonóis, Flavononas, 
Flavononóis e Xantonas 

Magnésio granulado / solução 
ácida 

+ - - + + 

Catequinas Solução ácida / aquecimento + - + + - 
Esteróides e 
Triterpenóides 

Reação de Lieberman-
Burchard 

+ + + + + 

Heterosídeos 
Saponínicos 

Clorofórmio + - - + + 

I Extrato etanólico bruto, II Partição hexânica, III Partição clorofórmica, IV Partição 
acetato de etila, e V Partição hidrometanólica. 

 

 

 



 

 

35

4.2 Fenóis Totais 

 

 

Neste estudo foram detectados grupos fenólicos no extrato etanólico bruto e nas 

frações hexânica, clorofórmica, acetato de etila e hidrometanólica (261,27 ± 11,04, 

139,65 ± 15,02, 159,61 ± 11,03 284,19 ± 10,33 e 357,82 ± 17,42 mg de EAG/g, 

respectivamente) (Figura 8). Entretanto, observamos que no EE bruto e nas frações 

acetato de etila e hidrometanólica quantidades superiores de grupos fenólicos foram 

detectados quando comparado às frações hexânica e clorofórmica. 
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Figura 8. Determinação quantitativa de fenóis totais no extrato etanólico e frações 

da S. obtusifolium. A quantificação total de grupos fenólicos (FT) foi determinada por 

interpolação da absorbância das amostras contra uma curva de calibração construída 

com padrões de ácido gálico (10 a 350 µg/mL) e expressos como mg de equivalentes de 

ácido gálico (EAG) por g de amostra (triplicata). 

 

 

4.3 Atividade antinociceptiva 

 

 

4.3.1 Teste de contorções abdominais em camundongos 

 

 

Os resultados apresentados na Figura 9 mostram que o extrato etanólico (EE) 

bruto da S. obtusifolium administrado por v.o. (100-400 mg/kg) 60 min antes do 

experimento, causaram uma redução de 49,7% (p < 0,01) e 61,3% (p < 0,001) sobre as 
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contorções induzidas pelo ácido acético nas doses de 200 e 400 mg/kg, respectivamente 

(n = 6/grupo). O AAS (300 mg/kg) exibiu significativa inibição (79,2%, p < 0,001) sobre as 

contorções abdominais, quando comparada ao grupo controle (Figura 9). 
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Figura 9. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo das contorções abdominais induzidas por ácido acético. 
A nocicepção foi registrada pelo número das contorções observadas durante 20 min após 
a administração i.p. do ácido acético. Os grupos de animais foram pré-tratados com 
veículo (C, grupo controle), AAS (300 mg/kg) ou EE (100–400 mg/kg), por v.o., 60 min 
antes do agente irritante. Cada coluna representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,01 e **p < 0,001, em relação ao grupo controle. 
ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 
 

 

4.3.2 Teste de formalina 

 

 

Na Figura 10 observa-se que o EE da S. obtusifolium quando administrado 

oralmente (100–400 mg/kg, 60 min antes do experimento, n = 6/grupo) produziu uma 

significativa inibição apenas na fase inflamatória da dor (segunda fase), após 

administração s.pl. em camundongos de formalina. O EE inibiu a segunda fase nas doses 

de 100, 200 e 400 mg/kg (p < 0,001). O AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes) também 

causou inibição apenas na segunda etofase da nocicepção induzida pela formalina (p < 

0,001, n = 6) (Figura 10). A morfina (10 mg/kg, i.p., 30 min antes) causou inibição 
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significativa em ambas as fases da nocicepção induzida pela formalina (p < 0,001, n = 6) 

(Figura 10). 
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Figura 10. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no modelo de nocicepção induzido pela formalina. Os grupos de 
animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o., 60 min 
antes), AAS (300 mg/kg, v.o., 60 min antes), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes) 
ou EE (100–400 mg/kg, v.o., 60 min antes), contra a primeira fase (0-5 min) ou fase tardia 
(20-25 min) da nocicepção induzida por formalina. Cada coluna representa a média ± 
E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.3.3 Teste da placa quente 

 

 

Os resultados na Figura 11 mostram que o tratamento dos animais com morfina 

(Morf, 10 mg/kg, i.p., 30 min antes do primeiro estímulo térmico) causou um aumento 

significativo no tempo de latência (p < 0,001) em todos os períodos observados. Como 

mostrado na Figura 11, o EE da entrecasca da S. obtusifolium não teve influência 

significativa sobre o tempo de reação na placa quente nas doses de 100, 200 ou 400 

mg/kg (n = 6), quando comparado ao controle. 
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Figura 11. Efeito do EE da S. obtusifolium no comportamento nociceptivo de 
camundongos no teste da placa quente. A nocicepção foi avaliada como a latência 
(tempo de reação, s) dos animais que lamberam as patas ou sapatearam em uma placa 
aquecida a 55 ± 0,5°C. Os grupos de animais foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), morfina (Morf, 10 mg/kg, i.p., 
30 min antes do primeiro estímulo térmico) ou EE da S. obtusifolium (100–400 mg/kg, 
v.o., 60 min antes do primeiro estímulo térmico), e medidas foram realizadas nos tempos 
de 0, 30, 60, 90 e 120 min após o primeiro estímulo térmico. Cada coluna representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p < 0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4 Atividade anti-inflamatória 

 

 

4.4.1 Edema de pata induzido por carragenina em ratos 

 

 

O efeito antiedematogênico do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 

400 mg/kg) foi avaliado no modelo de edema de pata em rato induzido por carragenina (n 

= 6). 

Como se observa na Figura 12, o tratamento oral único dos ratos com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o., 1 h antes) foi 

capaz de reduzir (p < 0,05) a formação de edema induzida por carragenina (1%, 100 

µL/pata). Este efeito inibitório foi observado em 2, 3 e 4 h após a administração do agente 



 

 

39

flogístico. A aspirina (AAS, 300 mg/kg, v.o., 1 h antes) inibiu significativamente (p < 0,001) 

a resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos, em 1, 2, 3 e 4 h (Figura 

12). 
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Figura 12. Curva tempo-resposta do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata 
de rato induzido pela carragenina. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo 
(grupo controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas 
doses de 100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por 
carragenina. Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção s.pl. 
de carragenina (1%, 100 µL). Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos 
denotam diferenças estatísticas, *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001, em relação ao grupo 
controle. ANOVA seguida pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

A ASC média encontrada com carragenina (1%, 100 µL/pata) foi de 2,01 ± 0,06 

mL x h (n = 6). Com base nos valores da ASC, o tratamento oral único (1 h antes) com o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg causou uma 

inibição na formação de edema de 26,4, 28,4 e 28,9% (p < 0,001), respectivamente 

(Figura 13). A aspirina (AAS, 300 mg/kg) causou uma inibição de 40,8% (p < 0,001) 

(Figura 13). 
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Figura 13. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre o edema de pata em rato induzido 
pela carragenina após 4 h. Grupos de ratos foram pré-tratados com veículo (C, grupo 
controle, 10 mL/kg, v.o.), AAS (300 mg/kg, v.o.) ou EE da S. obtusifolium nas doses de 
100, 200 e 400 mg/kg (v.o.), 60 min antes do edema de pata induzido por carragenina 
(1%, 100 µL). Medidas foram realizadas nos tempos de 0, 1, 2, 3 e 4 h após a injeção 
s.pl. de carragenina, e a ASC calculada no período de 0 a 4 h. Cada valor representa a 
média ± E.P.M. Os asteriscos denotam diferenças estatísticas, *p<0,001 em relação ao 
grupo controle. ANOVA seguido pelo teste de Tukey (n = 6/grupo). 

 

 

4.4.2 Peritonite induzida por carragenina em ratos 

 

 

O efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium (100, 200 e 400 

mg/kg) foi também avaliado no modelo de peritonite induzida por carragenina (500 

µg/cavidade, i.p., 500 µL) em ratos. Como se observa na Figura 14, a carragenina foi 

capaz de induzir migração de leucócitos para a cavidade peritoneal de ratos 4 h após o 

estímulo. O EE apresentou efeito inibitório de 43,5, 57,9 e 50,9% sobre a resposta 

induzida pela carragenina nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, respectivamente (p < 

0,001, n = 6/grupo, Figura 14). O resultado obtido com o grupo controle dá suporte ao 

efeito do EE da entrecasca da S. obtusifolium, visto o veículo não apresentar atividade, e 

o grupo padrão (Dexametasona, 2 mg/kg, s.c., 60 min antes, n = 6) inibir a migração de 

neutrófilos induzida pela carragenina para a cavidade peritoneal em 59,8% (p < 0,001, 

Figura 14). 
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Figura 14. Efeito do EE da S. obtusifolium sobre a migração de leucócitos, induzida 
pela carragenina, para a cavidade peritoneal em ratos. Os animais foram pré-tratados 
com o veículo (grupo controle, 0,1 mL/10 g, v.o.), dexametasona (Dexa, 2 mg/kg, s.c.), ou 
EE (100-400 mg/kg, v.o.), 60 min antes da indução de peritonite pela injeção de 
carragenina (500 µg/cavidade, 500 µL). A contagem de células foi realizada 4 h após a 
injeção de carragenina. Cada valor representa a média ± E.P.M. Os asteriscos denotam 
diferenças estatísticas, *p < 0,001, em relação ao grupo controle. ANOVA seguida pelo 
teste de Tukey (n = 6 /grupo). 

 

 

4.5 Atividade antioxidante 

 

 

4.5.1 Teste do DPPH 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo correspondem a média de três 

repetições (triplicata) ± o desvio padrão da média. A quantidade de radical DPPH que 

reagiu com as partições hexânica (25 µg/mL, 60 min) e clorofórmica (25 µg/mL, 60 min) 

foi pequena (7,61 e 16,68%, respectivamente) (Tabela 5). O EE bruto da entrecasca e as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (25 µg/mL, 60 min) consumiram mais de 90% 

do radical DPPH, apresentando uma resposta similar ao controle positivo ácido gálico 

(96,24%, 25 µg/mL, 60 min, Tabela 5). 

De acordo com os valores de IC50, a concentração de antioxidante necessária para 

diminuir em 50% a concentração inicial do radical DPPH é muito superior para a partição 
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hexânica. As IC50 para o EE e partições acetato de etila e hidrometanólica foram 

estatisticamente similares ao apresentado pelo ácido gálico (Tabela 5). 

Os dados encontrados a partir do IAA classificam as partições hexânica e 

clorofórmica (0,02 e 0,42, respectivamente) como tendo atividades antioxidantes 

insatisfatórias, o EE (0,98) com atividade moderada, e com atividades muito fortes as 

partições acetato de etila e hidrometanólica (6,42 e 24,03, respectivamente) (Tabela 5). O 

ácido gálico possui atividade antioxidante muito forte, com IAA de 21,74 (Tabela 5). A 

partição hidrometanólica apresentou valor de IAA similar ao controle positivo ácido gálico.  

 

 

Tabela 5. Atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium determinado através da redução do radical livre DPPH 

 
Valores com letras diferentes são diferentes estatisticamente; p < 0,05 em relação ao 
controle ácido gálico. IP das amostras (25 µg/mL) foram calculados no tempo de 60 min. 
IC50

 das amostras foram calculadas no tempo de 60 min utilizando DPPH estoque na 
concentração de 40 µg/mL. 

 

 

Como mostrado na Figura 15, o EE bruto e as partições acetato de etila e 

hidrometanólica apresentaram cinética comportamental rápida. As partições hexânica e 

clorofórmica praticamente não reagiram com o DPPH. O estado de equilíbrio para o EE 

bruto e as partições acetato de etila e hidrometanólica foi alcançado em 10 min. 

 

 

 

 

Amostras IP IC50 (µg/mL DPPH) IAA 
Extrato Etanólico Bruto 90,79    25,39 ±   0,78 a   0,98 
Partição Hexânica   7,61 1094,00 ± 12,19 b   0,02 
Partição Clorofórmica 16,68     59,19 ±   1,12 b   0,42 
Partição Acetato de Etila 93,08      3,89 ±   1,08 a   6,42 
Partição Hidrometanólica  93,16      1,04 ±   0,27 a 24,03 
Ácido Gálico 94,84      1,15 ±   0,02 a 21,74 
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Figura 15. Cinética comportamental do extrato etanólico bruto e frações de S. 
obtusifolium (25 µg/mL) e ácido gálico (25 µg/mL), frente ao radical livre DPPH (40 
µg/mL). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho demonstra que o EE da entrecasca da S. obtusifolium 

apresenta propriedades antinociceptiva, anti-inflamatória e antioxidante, e mostra 

algumas evidências dos possíveis mecanismos implicados nestes efeitos. 

Na avaliação fitoquímica teve-se como objetivo conhecer os constituintes e/ou 

avaliar sua presença nos extratos de plantas. Esta metodologia é importante quando não 

se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse. A análise fitoquímica 

preliminar indica os grupos de metabólitos secundários relevantes. Caso o interesse 

esteja restrito a uma classe específica de constituintes ou substâncias responsáveis por 

certa atividade biológica, a investigação será direcionada para o isolamento e elucidação 

estrutural das substâncias desejadas.   

Na incessante busca por novos analgésicos e anti-inflamatórios que tenham como 

característica baixo custo, alta eficácia e baixa toxidade, observou-se a ação do extrato 

etanólico bruto da entrecasca de Sideroxylon obtusifolium, usada popularmente para 

tratar dores em geral, como agente hipoglicemiante e anti-inflamatório. 

Na avaliação da atividade analgésica, observa-se que o EE da entrecasca da S. 

obtusifolium, quando administrado por via oral, é capaz de produzir um efeito 

antinociceptivo, demonstrado no modelo de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético em camundongos. Este método é sensível aos anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs), analgésicos narcóticos e outras drogas de ação central (COLLIER et al., 1968). 

Nossos resultados confirmam estudos prévios da literatura, os quais demonstram que o 

AAS causa significativa inibição da nocicepção induzida pelo ácido acético. 

A literatura sugere que o ácido acético age através da liberação de mediadores 

endógenos que estimulam os neurônios nociceptores (COLLIER et al., 1968). Ribeiro et 

al. (2000) demonstraram que a atividade nociceptiva do ácido acético pode ser devido a 

liberação de citocinas, tais como TNF-α, IL-1β e IL-8, por macrófagos e mastócitos 

peritoneais residentes. Portanto, os resultados apresentados em estudos prévios e em 

nossos achados podem indicar que a ação antinociceptiva do EE da entrecasca da S. 

obtusifolium nas contorções abdominais induzidas por ácido acético pode ser devido à 

inibição da liberação de TNF-α, IL-1β e IL-8 por células peritoneais residentes. 

Entretanto, esta possibilidade necessita ser investigada em estudos futuros. 

A inibição evocada pelo EE da entrecasca da S. obtusifolium é similar a do AAS 

na resposta nociceptiva visceral induzida pelo ácido acético a 0,6%, quando administrado 

oralmente (400 mg/kg). 
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Estudos prévios têm demonstrado que a formalina, um outro agente químico 

capaz de induzir dor, age liberando vários mediadores inflamatórios e apresenta duas 

fases: uma fase neurogênica (primeira-fase) e uma fase inflamatória (segunda-fase) 

(HUNSKAAR et al., 1985b; HUNSKAAR; HOLE, 1987). Neste estudo mostramos que o 

EE da entrecasca da S. obtusifolium, quando administrado por via oral, produz inibição 

apenas sobre a segunda-fase (nocicepção inflamatória) no teste de formalina em 

camundongos. 

A inibição da nocicepção na segunda-fase do teste de formalina é um modelo 

experimental com capacidade de identificar uma provável atividade anti-inflamatória de 

uma substância, que apresenta a participação efetiva de mediadores pró-inflamatórios. A 

literatura mostra que os AINEs (tais como aspirina, ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco), 

conhecidos por inibir a atividade da enzima ciclo-oxigenase (COX), são ineficientes ou 

causam pequena inibição na primeira-fase do teste de formalina (HUNSKAAR et al., 

1985a). Entretanto, os AINEs podem atenuar, de maneira dose-dependente, a segunda-

fase da nocicepção induzida pela formalina (HUNSKAAR; HOLE, 1987). 

Estes dados sugerem que o extrato estudado pode produzir ação antinociceptiva 

através da inibição da COX e, consequentemente, da síntese de PGs. Entretanto, a 

possibilidade deste extrato estar agindo via COX precisa ser testada em experimentos 

futuros. 

 As doses do EE da entrecasca da S. obtusifolium que inibiram a nocicepção 

causada pelo ácido acético não tiveram efeito no teste de placa quente. Não foi 

observado aumento no tempo de latência no teste da placa quente com o EE da 

entrecasca da S. obtusifolium. À temperatura de 55ºC pode-se observar e quantificar o 

efeito da morfina, como analgésico, e de outros agonistas narcóticos. Entretanto, os 

analgésicos não narcóticos, tipo indometacina e outros AINEs, não são eficazes (EDDY; 

LEIMBACH, 1953). Portanto, nossos resultados sugerem que o EE da S. obtusifolium não 

tem ação antinociceptiva central. 

Para avaliar o efeito anti-inflamatório do EE da entrecasca da S. obtusifolium foi 

utilizado o modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos; um modelo 

animal amplamente empregado para triagem de compostos com potencial anti-

inflamatório, e tem sido utilizado com freqüência para avaliar a atividade 

antiedematogência de produtos naturais. A carragenina é um colóide obtido por extração 

em fase aquosa de variedades naturais de algas das famílias Gigartinaceae, 

Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae da classe Rhodophyceae (algas 

vermelhas). Sua administração na pata promove intensa vasodilatação e extravasamento 

plasmático pela liberação de mediadores, que contribuem também na intensa migração 

celular para o sítio inflamatório. 
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Este modelo experimental exibe um alto grau de reprodutibilidade. Em ratos, a 

resposta inflamatória induzida pela carragenina é caracterizada por uma resposta bifásica 

com uma formação de edema marcante, resultante da rápida produção de vários 

mediadores inflamatórios tais como, histamina, 5-HT e bradicinina (primeira-fase), a qual 

é sustentada pela liberação de PGs e NO (segunda-fase) com pico em 3 h, produzidos 

pelas isoformas induzíveis das enzimas COX (COX-2) e óxido nítrico sintase (iNOS), 

respectivamente (SEIBERT et al., 1994). No presente estudo, observa-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta edematogênica evocada pela carragenina em ratos entre a segunda e quarta 

hora após a injeção do agente flogístico. Nota-se também que o AAS, uma droga AINE, 

inibe de forma significativa a formação do edema, confirmando dados da literatura 

(HUNSKAAR et al., 1985a). 

A atividade antiedematogênica apresentada pelo EE da entrecasca da S. 

obtusifolium pode estar relacionada, ao menos em parte, a forte presença de taninos, 

flavonóides e triterpenos; substâncias essas que apresentam atividade anti-inflamatória e 

que podem estar inibindo uma ou mais vias de sinalização intracelulares envolvidas nos 

efeitos de vários mediadores inflamatórios como as PGs e/ou COX. 

 No ensaio de peritonite induzida por carragenina em ratos, nota-se que o 

tratamento oral com o EE da entrecasca da S. obtusifolium é efetivo em reduzir a 

resposta inflamatória provocada pela carragenina no peritônio de ratos, 4 h após a 

injeção do agente flogístico, de forma similar ao observado com a dexametasona, uma 

droga anti-inflamatória esteroidal. A dexametasona e outros glicocorticóides inibem a 

liberação de mediadores inflamatórios de várias células, em particular leucócitos, 

mastócitos, plaquetas, células endoteliais e macrófagos residentes, mas também são 

potentes inibidores da síntese de iNOS (macrofágica) (KLIMENKO; PAVLOVA, 1999).  

O recrutamento de células durante a inflamação depende da liberação de 

mediadores, os quais são responsáveis pelas mudanças locais, vascular e tecidual, bem 

como pelo recrutamento de células defensoras do hospedeiro (LUSTER et al., 2005). A 

inflamação induzida pela carragenina envolve a migração celular, extravasamento 

plasmático e produção de mediadores, tais como NO, PGE2, IL-1β, IL-6 e TNF-α 

(SALVEMINI et al., 1996; LORAM et al., 2007). Estes mediadores são capazes de 

recrutar leucócitos, tais como neutrófilos, em vários modelos experimentais. O EE da 

entrecasca da S. obtusifolium é capaz de inibir a migração leucocitária induzida pela 

injeção i.p. de carragenina, no modelo de peritonite. 

 Sabe-se que os processos oxidativos estão associados ao envelhecimento, 

mutação do material genético e da degradação do tecido vivo, além de processos 

inflamatórios. Os compostos responsáveis por essa ação indesejável são conhecidos 
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como radicais livres, e as substâncias que combatem esses radicais são os chamados 

antioxidantes.  

Considerando que o uso de excessivo de antioxidantes não é muito recomendado, 

uma vez que podem promover efeitos colaterais, observa-se uma tendência para o uso 

de produtos naturais ricos em antioxidantes. Além dos alimentos já conhecidos que 

possuem antioxidantes, como frutas e verduras, a procura de espécies vegetais que 

possuam esta atividade vem se acentuando. 

O modelo de captura do radical estável DPPH é um método amplamente usado 

para avaliar a atividade antioxidante de compostos naturais em um tempo relativamente 

curto quando comparado com outros métodos. O efeito do antioxidante sobre o radical 

DPPH capturado deve-se a sua habilidade de doar hidrogênio. O DPPH é um radical livre 

estável que aceita um elétron ou um radical hidrogênio para torna-se uma molécula 

diamagnética estável (GÜLÇIN et al., 2004; PIAO et al., 2004). 

A capacidade de redução do radical DPPH foi determinada pelo ensaio 

quantitativo, o qual é quantificado pelo decréscimo na absorbância em 515 nm induzida 

pelo antioxidante. 

A característica estrutural responsável pela atividade sequestrante do radical livre 

é devido a presença dos grupos fenólicos. A posição do grupo hidroxila doador de 

elétrons na posição orto também diminui a entropia de dissociação da ligação O-H e 

aumenta a velocidade de transferência do átomo de hidrogênio para o radical peroxila. A 

insaturação da dupla ligação da cadeia lateral também maximiza a estabilização do 

radical fenólico. 

Então, a atividade antioxidante do extrato etanólico bruto e das suas frações 

acetato de etila e hidrometanólica, provenientes da extração líquido-líquido, pode ser 

explicada pela presença de compostos polifenólicos presentes nesse extrato e frações, 

demonstrado na quantificação de fenóis totais.  

Visto o EE da entrecasca da S. obtusifolium apresentar atividades antinociceptiva, 

anti-inflamatória e antioxidante, é provável que haja uma relação entre as atividades 

antinociceptiva e anti-inflamatória com a ação antioxidante observada neste estudo. 

Este trabalho contribui para a compreensão de alguns efeitos farmacológicos 

atribuídos a S. obtusifolium pela população, tais como ação analgésica e anti-

inflamatória. Porém, é necessário que estudos complementares sejam realizados, 

visando esclarecer ainda mais seus mecanismos de ação, e com isso estabelecer 

maiores critérios de eficácia e segurança para o uso dessa planta, colaborando assim 

com uma fonte promissora de novos fitoterápicos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados do presente trabalho permitem estender os dados descritos na 

literatura e o conhecimento da medicina popular, onde se observou que o extrato 

etanólico bruto da Sideroxylon obtusifolium apresenta ações antinociceptiva, anti-

inflamatória e antioxidante. 

Analisando os resultados, observou-se que este efeito antinociceptivo e anti-

inflamatório pode estar envolvido em parte na inibição da COX. 

Além disso, foi demonstrado que o extrato etanólico bruto também tem uma boa 

ação como agente antioxidante, e quando fracionado, esse efeito se repete apenas nas 

frações acetato de etila e hidrometanólica, com potencial ainda maior deste efeito. Tal 

ação pode estar relacionada à metabólitos fenólicos, como taninos, flavonóides, fenóis 

simples, dentre outros, pois a relação da quantificação total com a atividade antioxidante 

é diretamente proporcional. 

Experimentos adicionais com os fracionados do extrato etanólico bruto e com 

compostos isolados devem ser realizados para esclarecer melhor os mecanismos de 

ação envolvidos nas atividades antinociceptiva e anti-inflamatória. 

Os resultados deste trabalho, em conjunto com os dados descritos na literatura, 

mostram nitidamente que plantas medicinais são fontes de uma variedade de compostos 

com atividades biológicas, que podem dar origem ou servir de protótipo para o 

desenvolvimento de novos fármacos e/ou fitofármacos.  
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