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RESUMO 

Investigação da atividade anti-inflamatória do extrato etanólico das folhas da Alpinia 

zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm 

Jéssica Lima Bastos, Maio 2017 

Introdução: As plantas medicinais constituem uma importante fonte de novos fármacos, 

visto que é uma prática milenar preservadas por diversas gerações. Sendo utilizadas com o 

intuito de substituir ou auxiliar as terapias convencionais no tratamento de várias doenças. 

Dentre as várias plantas utilizadas pela população para fins medicinais, encontra-se a Alpinia 

zerumbet, conhecida popularmente como colônia, água-de-alevante, paco-seroca, cuité-açu e 

pacova; utilizada no tratamento de problemas cardíacos e dores em geral. Objetivo: O 

presente estudo buscou verificar a ação anti-inflamatória do extrato etanólico da Alpinia 

zerumbet (EEAZ) em animais de laboratório. Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss 

machos (25-30 g; n=6, por grupo), tratados com veículo (salina + Tween 0,05%; v.o.), EEAZ 

(50, 100 ou 200 mg/kg; v.o. - 0,3, 1, 3 mg/orelha; tópico), morfina (3 mg/kg; i.p.), AAS (300 

mg/kg; i.p.) ou dexametasona (2 mg/kg; i.p. – 0,05 mg/orelha; tópico). Foi realizado o teste da 

formalina (1%; 20 µL) na pata, o teste da peritonite induzida por carragenina (1%; 250 L) e 

o edema de orelha induzida por TPA (0,125 µg/µL). Resultados: No teste de formalina, na 

primeira fase a dose de 100 mg/kg (56,6±12,51; p<0,01) e 200 mg/kg (66,33±4,12; p<0,05) 

diminuíram o tempo (s) de lambida quando comparada ao veículo (112,83±9,40) o mesmo 

observado com a morfina 3 mg/kg (39,33±8,68). Na segunda fase, novamente as maiores 

doses apresentaram efeito, veículo (118,66±10,54), 100 mg/kg (15,4±8,29 p<0,001), AAS 

300 mg/kg (45,6±13,97 p<0,001), 200 mg/kg (15,6±5,80 p<0,001), morfina (16,33±7,66 

p<0,001). No teste da peritonite, todas as doses do EEAZ diminuíram os números de 

leucócitos quando comparado ao grupo pré-tratado com veículo (11,24± 1,32), 50 mg/kg 

(3,54 ±0,81 p<0,001), 100 mg/kg (5,48±0,67 p<0,01) e 200 mg/kg (4,56±0,88 p<0,001). O 

mesmo observado para dexametasona (3,02±0,97 p<0,001).Quando verificado o efeito tópico 

do EEAZ, no teste de edema de orelha, verificou-se que todas as concentrações testadas 

reduziram o peso (mg) da orelha (0,33±0,04, 0,29±0,03, 0,24±0,01; p<0,001) quando 

comparado ao grupo controle (0,55±0,05). O mesmo verificado com a atividade da enzima 

mieloperoxidase, (96,93±17,67, 64,69±9,79, 49,46±11,01 p<0,01) em relação ao grupo 

controle negativo (130,61±0,76). Conclusão: O EEAZ demonstrou atividade anti-inflamatória 

sistêmica e tópica, em modelos experimentais, evidenciando assim um potencial terapêutico.  

Palavras-Chave: Plantas medicinais, anti-inflamatória,  Alpinia zerumbet. 



 
 

ABSTRACT 

Investigation of the anti-inflammatory activity of the ethanolic extract of Alpinia 

zerumbet (Pers.) Leaves B.L.Burtt&R.M.Sm 

Introduction: Medicinal plants are an important source of new drugs, since it is an age-old 

practice preserved for several generations. They are used with the purpose of replacing or 

assisting conventional therapies in the treatment of various diseases. Among the various 

plants used by population for medicinal purposes, there is Alpinia zerumbet, popularly known 

as colônia, água-de-alevante, paco-seroca, cuité-açu and pacova; beingused in the treatment of 

heart problems and pain. Objective: The present study aimed to verify the anti-inflammatory 

action of the ethanolic extract of Alpinia zerumbet (EEAZ) in laboratory animals. 

Methods:Male Swiss mice (25-30 g; n = 6, per group) were treated with vehicle (saline + 

Tween 0.05%; v.o.), EEAZ (50, 100 or 200 mg/kg, v.o.;0.3, 1, 3 mg/ear; topically), morphine 

(3 mg/kg; i.p.), AAS (300 mg/kg; i.p.) or dexamethasone (2 mg/kg, i.p.; 0.05 mg/ear; 

topically). The formalin test (1%, 20 μL) in the paw, the carrageenan-induced peritonitis test 

(1%, 250 μL) and the TPA-induced ear edema (0.125 μg/μL) were performed. Results: In the 

first phase of formalin test, the dose of 100 mg/kg (56.6 ± 12.51; p <0.01) and 200 mg/kg 

(66.33 ± 4.12; p <0.05) decreased licking time (s) when compared to vehicle (112.83 ± 9.40) 

and morphine (39.33 ± 8.68). In the second phase, the highest doses had an effect: vehicle 

(118.66 ± 10.54), 100 mg/kg (15.4 ± 8.29; p <0.001), AAS 300 mg/kg (45.6 ± 13;p <0.001), 

200 mg/kg (15.6 ± 5.80; p <0.001), morphine (16.33 ± 7.66; p <0.001). In the peritonitis test, 

all doses decreased leukocyte numbers, 50 mg/kg (3.54 ± 0.81; p <0.001), 100 mg/kg (5.48 ± 

0.67; p <0.01) and 200 mg/kg (4.56 ± 0.88; p <0.001), when compared to the pretreated 

vehicle group (11.24 ± 1.32). The same was observed for dexamethasone (3.02 ± 0.97; p 

<0.001). When the topical effect of EEAZ was verified on the ear edema test, all tested 

concentrations reduced ear weight (0.33 ± 0.04, 0.29 ± 0.03, 24 ± 0.01; p <0.001) when 

compared to the control group (0.55 ± 0.05). The same was observed with myeloperoxidase 

activity (96.93 ± 17.67, 64.69 ± 9.79, 49.46 ± 11.01; p <0.01) in relation to the negative 

control group (130.61 ± 0.76). Conclusion: The EEAZ demonstrated systemic and topical 

anti-inflammatory activity in experimental models, thus demonstrating a therapeutic potential. 

Key words: Medicinal plants, anti-inflammatory, Alpinia zerumbet. 
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1- INTRODUÇÃO 

Inflamação, também chamada de processo inflamatório, é um evento que ocorre em 

resposta a diversos agentes lesivos, como por exemplo, agentes infecciosos, traumas, tumores 

ou de natureza autoimune (GREGORY et al., 2008). A inflamação é parte de um benéfico 

sistema de defesa que foi aperfeiçoado e conservado evolutivamente ao longo de milhões de 

ano. Esse processo é um evento complexo e geralmente protetor, serve para reconhecer o 

estímulo lesivo e manter a homeostase tecidual, mas quando não há um balanço entre 

inflamação e restauração tecidual, ocorrerá um desenvolvimento de doenças crônicas e auto-

imunes (MALTA, 2011) 

O processo inflamatório é caracterizado por reações celulares e microvasculares que 

servem para remoção do agente agressor, gerando o aumento da produção de vários 

mediadores incluindo citocinas e eicosanóides pró-inflamatórias (SANTOS et al., 2011). As 

respostas moleculares à inflamação são cada vez mais bem compreendidas, uma vez que 

vários estudos e pesquisas relacionados ao assunto vêm sendo desenvolvidos e aprimorados 

com o passar do tempo (NORLING e SERHAN, 2010). 

Descrições das características clínicas da inflamação foram encontradas em papiros 

egípcios, datados de aproximadamente 3000 a.C., mas o primeiro autor a listar os quatro 

sinais cardinais da inflamação foi Celsius, um escritor romano do século I d.C., que descreveu 

a ampliação no fluxo sanguíneo e a dilatação dos pequenos vasos (rubor), a permeabilidade 

vascular aumentada (tumor) que levaria a um aumento na temperatura local (calor), à 

passagem de células do sangue circulante e dor local (LAPA et al., 2007). Um quinto sinal 

clínico, a perda de função (functio laesa), foi posteriormente adicionado pelo patologista 

alemão Rudolph Virchow. Em 1973, o cirurgião escocês John Hunter notou o que agora é 

considerado óbvio: que a inflamação não é uma doença, mas sim uma resposta inespecífica 

que tem um efeito salutar no hospedeiro. (BIANCHETTI, 2006). 

A dor, que representa um dos quatro sinais cardinais da inflamação, ocorre através do 

estimulo das fibras sensoriais, proporcionando efeito desagradável e tem como função a 

proteção do organismo. Ela pode ser classificada como nociceptiva, inflamatória, neurogênica 

ou neuropática, podendo também ser determinada de acordo com a sua duração, em aguda ou 

crônica (KASSUYA, 2006) 

Em relação à dor inflamatória, uma das principais características é a hiperalgesia, que 

é o aumento da sensibilidade a estímulos dolorosos. Mediadores inflamatórios, liberados por 

células inflamatórias como, citocinas (Interleucina-1β, Fator de Necrose Tumoral-α) 
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estimulam a produção de metabólitos da enzima ciclooxigenase (COX) e aminas 

simpatomiméticas. Estes contribuem para aumentar a sensibilização dos receptores 

nociceptivos levando a condição dolorosa (WOOLF E MA, 2007). 

Apesar da diversidade de tratamento para condições inflamatórias e dolorosas, como 

os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), glicocorticoides e opióides, seus efeitos 

adversos limitam sua utilização, fazendo que a busca por fármacos mais eficazes e menos 

efeitos deletérios continuem sendo o objetivo de muitos pesquisadores. 

Desta forma, a busca por diversas substâncias de origem vegetal que possuem 

atividade anti-inflamatória são constantes. O Brasil tem umas das maiores biodiversidades do 

mundo, possuindo cerca de 20-22% de todas as plantas e micro-organismos existentes no 

planeta (CALIXTO, 2005; DUTRA, 2016). A Portaria nº 886, de 20 de abril de 2010, do 

Ministério da Saúde, institui a Farmácia Viva no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Com isto, favorece a ampliação da oferta de fitoterápicos e de plantas medicinais. Dentro 

deste contexto, insere-se a Alpinia zerumbet, que faz parte da Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS elaborada pelo Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos do Ministério da Saúde, cuja finalidade é orientar estudos e pesquisas que 

possam subsidiar a elaboração da relação de fitoterápicos disponíveis para uso da população, 

com segurança e eficácia para o tratamento de determinada doença. (RENISUS, 2009). 

A Alpinia zerumbet, é originária das Índias Orientais e naturalizadas nas regiões 

tropicais e subtropicais da América do Sul, Oceania e Ásia e pertence à família Zingiberacea. 

Pode ser encontrada na literatura científica com as sinonímias de Alpinia Speciosa, Costus 

zerumbet, Alpinia nutans, Languas speciosa Small e Zerumbet speciosum (ALBUQUERQUE 

e JESUS NEVES, 2004). É também conhecida popularmente como colônia, água-de-alevante, 

paco-seroca, cuité-açu, pacova (SANTOS, 2011) e gengibre-concha (LORENZI e SOUZA, 

1995). 

  Como as plantas medicinais são bastante utilizadas por ser uma alternativa eficiente e 

de fácil acesso, às vezes são utilizadas empiricamente (VICTORIO et al., 2009). Com a 

Alpinia Zerumbet não é diferente, por isso é de extrema importância a fundamentação 

científica para analisar a potencialidade desta planta e garantir à população a utilização de 

maneira segura.   
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2- JUSTIFICATIVA 

São inúmeros os exemplos de medicamentos que foram desenvolvidos, direta ou 

indiretamente, de fontes naturais, especialmente de plantas, incluindo dentre outros a morfina, 

a pilocarpina, os digitálicos, os curares, a quinina, a artemisina, a atropina, escopolamina e o 

cromolin. Além disso, cerca de 60% a 75% dos medicamentos para tratamento do câncer e de 

doenças infecciosas que estão disponíveis no mercado ou em fase clínica de desenvolvimento, 

são derivados de produtos naturais (CALIXTO, 2001; DUTRA, 2016). 

As plantas medicinais são frequentemente utilizadas com o intuito de substituir ou 

auxiliar as terapias convencionais no tratamento de várias doenças. Entre outros fatores, a 

preferência na utilização das plantas medicinais decorre da facilidade de obtenção e do baixo 

custo. A utilização de plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico 

de muitas comunidades e grupos étnicos (OLIVEIRA et al., 2006). E como reflexo desta 

tendência o uso pela população mundial tem crescido muito nos últimos tempos, dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da população mundial já 

fez ou faz uso de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma sintomatologia dolorosa ou 

desagradável (BRASIL, 2006) dependendo das plantas medicinais como única forma de 

acesso aos cuidados básicos de saúde (OLIVEIRA et al., 2006). 

Dessa maneira, a importância deste estudo, se justifica na comprovação da 

propriedade anti-inflamatória da Alpinia zerumbet, tendo como base o seu emprego na 

medicina tradicional. Em virtude da grande necessidade de obtenção de novas substâncias 

mais eficazes e seletivas derivadas de plantas medicinais, faz-se indispensável investigar 

detalhadamente as propriedades farmacológicas desta planta, para que se possa melhor 

compreender as atividades biológicas. 
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3-REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 – Inflamação 

 

A inflamação é um processo fisiológico que ocorre em consequência da ativação de 

alguns mecanismos que provocam adulterações nos componentes humorais e celulares após 

agravo tecidual de distintas origens tais como: toxinas, substâncias cáusticas, tecido necrótico, 

traumas mecânicos diretos ou indiretos, radiações, entre outros (CRUVINEL et al, 2010). 

De modo geral, a inflamação pode ser classificada em aguda e crônica levando-se em 

conta o período de duração e características patológicas. Caracteriza-se como inflamação 

aguda, aquela na qual há uma progressão de horas a dias, sendo caracterizada por 

vasodilatação, exsudação plasmática e migração de células para o sítio lesado. As desordens 

crônicas 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 crônica 

(NORLING, 2010). 

Durante a inflamação diversos sistemas bioquímicos, como o sistema complemento e 

de coagulação, são ativados auxiliando no estabelecimento e resolução do processo. Os 

neutrófilos são as células que chegam primeiramente ao foco inflamatório na inflamação 

aguda. Na inflamação crônica caracteriza-se por infiltração de células mononucleadas, que 

incluem os macrófagos, linfócitos e plasmócitos (ARROYO; ARISPE, 2010). 

As respostas inflamatórias possuem como componentes básicos do processo eventos 

irritativos, exsudativos, transudativos, celulares e aumento significativo da perfusão tecidual. 

Autacoides, como histamina, e serotonina que são substâncias produzidas normalmente no 

nosso organismo, são consideradas mediadores de ação rápida; Já as bradicininas, 

prostaglandinas, plaminas, e leucodrienos mediadores de ação prolongadaque agem 

promovendo a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular (Figura 01), (ADER, 

2006) 
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Figura 01: Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular (Fonte:SBED, 2008) 

Em condições normais de fluxo sanguíneo, as células se agrupam no centro do vaso, 

pois assim, existirá uma menor resistência com a parede vascular e tornando seu fluxo maior. 

Quanto há a vasodilatação o fluxo sanguíneo diminui, a quantidade de células aumenta 

juntamente com a frequência de colisões entre si (SBED, 2008) 

Na inflamação, ocorre uma ampliação das prostaglandinas que são mediadores 

importantes da hiperalgesia, assim como a da bradicinina que é potencializada pelas PGS. A 

ciclo-oxigenase (COX), também chamada de prostaglandina H2 sintetase (PGHS) é a enzima 

que catalisa os dois primeiros passos na biossíntese de prostaglandinas. A COX-1 é 

encontrada em muitos tecidos incluindo o estomago e fígado. A COX-2 é responsável pelo o 

aumento da produção de prostaglandinas no sítio de ação (MURI, 2009). 

 

3.2 – Dor e Nocicepção 

 

A dor é um processo fisiológico e necessário, ela permite que o indivíduo tenha 

consciência de que sua integridade está sendo ameaçada ou que está ocorrendo alguma 

disfunção em seu organismo. Ela é classificada pela IASP (International Association for the 

Study of Pain) como uma “experiência sensorial e emocional desagradável que está associada 
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com lesões reais ou potenciais”. A dor é o principal sintoma de uma série de doenças, que está 

presente em quadros inflamatórios. Ela é frequentemente incapacitante e reduz a qualidade de 

vida de milhões de pessoas em todo o mundo, sendo uma das razões mais comuns de procura 

por serviços médicos (SIQUEIRA, 2009). 

A dor é sempre subjetiva e cada indivíduo aprende a utilizar este termo de acordo com 

suas experiências. A interpretação da sensação dolorosa envolve, portanto, além dos aspectos 

físico-químicos da nocicepção, componentes sócios culturais do indivíduo e particularidades 

do ambiente onde o fenômeno nociceptivo é experimentado. Sendo assim, aspectos sensoriais, 

afetivos, culturais e emocionais compõem o fenômeno doloroso (WOOLF e SALTER, 2000). 

No sistema sensorial, os nociceptores são terminações nervosas capazes de traduzir um 

estímulo agressivo de natureza térmica, química ou mecânica. Este estímulo é transmitido até 

o sistema nervoso central e interpretado no córtex cerebral como dor (ROCHA et al, 2007; 

NETO, COSTA e SIQUEIRA, 2009). Uma vez instalado, esse estímulo acarretará diversas 

alterações neuro-endocrinas, promovendo assim um estado de excitabilidade do sistema 

nervoso central e periférico (KLAUMANN et al, 2008). 

Os nociceptores se diferenciam dos outros receptores sensoriais específicos por 

possuírem um limiar mais alto de ativação. De tal modo, somente são ativados quando o 

estímulo apresenta intensidade nociva, sendo assim, a informação nociceptiva é transmitida da 

periferia para o sistema nervoso central por três classes de fibras aferentes. Fibras Aδ, que 

consiste em fibras mielinizadas de pequeno diâmetro, com velocidade de condução de 12 a 

30m/s, conduzem informações de alta incidência e baixa latência, responsáveis pela 

transmissão rápida ou primária da dor (FAUCI et al, 2008).As fibras Aβ que também são 

mielinizadas que respondem a estímulos periféricos semelhantes aos da Aδ. As fibras C 

conhecidas também como “nociceptivas polimodais tipo C”, são fibras não mielinizadas, com 

velocidade de condução entre 0,5 a 2m/s, reagem a estímulos de alta intensidade como os 

térmicos, mecânicos e químicos (WOOLF e SALTER, 2000).Todos os tecidos, com exceção 

dos neutrófilos do sistema nervoso central, são inervados por estas fibras aferentes. Entretanto 

essas fibras possuem propriedades diferentes de acordo com o tecido que elas inervam. 
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Figura 02. Fibras Aferentes primárias (Fonte: FAUCI et al 2008) 

As fibras aferentes primárias fazem sinapses secundárias com inúmeros neurônios na 

lâmina superficial do corno da raiz dorsal da medula espinhal, denominados de neurônios de 

segunda ordem ou secundários. Após a interação direta ou indireta com neurônios de projeção 

no corno dorsal, os axônios de neurônios de segunda ordem formam tratos aferentes que 

transmitem os impulsos nociceptivos para estruturas do tronco cerebral e diencéfalo, 

incluindo o tálamo e hipotálamo (GOODMAN, 2013). 
O tálamo desempenha um papel fundamental como região responsável pela integração 

do impulso da dor. A partir do tálamo, neurônios transmitem impulsos para o córtex cerebral, 

onde ocorre o processamento que resulta na tradução da dor (CALIXTO, 2000).  

Múltiplos mediadores têm sido propostos na transmissão da dor, destacando-se entre 

eles, os metabólitos derivados do ácido araquidônico, peptídeos, citocinas, óxido nítrico (NO), 

adenosina trifosfato (ATP), entre outros. Além destes, aminoácidos excitatórios e acetilcolina, 

por exemplo, podem ser produzidos e liberados após lesão tecidual ou ainda por irritantes 

exógenos (formalina e ácido acético). Estes mediadores podem atuar também em eventos que 

ocorrem durante a transmissão da dor, tanto no sistema nervoso periférico quanto central 

(CALIXTO, 2000). 



16 
 

3.3 – Plantas medicinais 

 

Ao longo da história de ocupação na terra o homem sempre utilizou os recursos da 

flora para sua alimentação e ainda explorou as suas propriedades medicinais. Plantas são 

usadas como o único recurso terapêutico de uma parcela da população brasileira e de mais de 

2/3 da população do planeta. Compreende-se que desde as coletividades mais antigas até os 

dias atuais, as mais diversas patologias têm sido tratadas com chás e infusões, obtidas a partir 

de plantas medicinais (HARVEY, 2015). 

O Ministério da Saúde, reconhecendo o potencial terapêutico das plantas medicinais e 

com o objetivo de promover o maior aproveitamento de recursos pela população brasileira, 

aprovou a RENISUS, que inclui 71 espécies vegetais selecionadas pelo amplo uso popular 

(Anexo 01). E reiterando o compromisso em estimular o uso da medicina tradicional e 

medicina complementar, determina que plantas medicinais são espécies silvestres ou 

cultivadas utilizadas como recursos para aliviar, prevenir, curar ou modificar processos 

fisiológicos que podem ser normais ou patológicos, quando estas são fontes de fármacos ou 

de seus precursores (HARVEY, 2015). 

Para utilizarem as plantas como medicamentos, os homens antigos usavam de suas 

próprias experiências e da observação do uso das plantas pelos animais (OLIVEIRA, 2006). 

Com o evoluir dos séculos o uso permaneceu em constante aprimoramento o que acarretou no 

surgimento dos medicamentos fitoterápicos, que são aqueles obtidos empregando-se 

exclusivamente derivados de droga vegetal (extrato, tintura, óleo, cera, exsudato, suco, entre 

outros). E assim como todos os medicamentos devem oferecer garantia de qualidade, 

apresentar efeitos terapêuticos comprovados, composição padronizada e segurança para o uso 

da população. Essa terapia é regulamentada pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 

17, de 24 de fevereiro de 2000 que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos 

(OLIVEIRA et al, 2006). 

Inúmeros benefícios são relatados para a terapia com fitoterápicos, além de menor 

custo com pesquisas, apresentam em sua maioria das vezes vários componentes com ações 

similares aos já existentes no mercado, mas com uma diminuição bastante significativa dos 

riscos de efeitos colaterais (YUNES, 2011). Por isso, a indicação do uso de fitoterápicos na 

medicina tem o objetivo de proporcionar uma opção terapêutica para os profissionais de saúde 

(KLEIN et al., 2009), apresentando com custo mais acessível à população e aos serviços 

públicos de saúde (OLIVEIRA, 2006). 
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3.4 – Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt&R.M.Sm 

 

Originária da Ásia e trazida para o jardim botânico do Rio de Janeiro no século XIX, a 

espécie Alpinia zerumbet é uma planta herbácea, robusta e perene com colunas de 2 a 3 

metros de altura, lisa e verde com folhas oblongas e pontudas (Figura 03). Esta planta também 

é ornamental muito utilizada popularmente no Brasil e especialmente na região nordeste. 

Suas flores são alvas com lacínios róscos no ápice, dispostas em cachos grandes 

levemente aromatizadas, sendo o fruto em formato de cápsula (Figura 04) (KRIECK et al., 

2008). Pertencente a família Zingiberaceae, a Alpinia zerumbet tem como classes de 

constituintes químicos, alcaloides, flavonóides e como principais componentes do óleo 

essencial são os monoterpenos com maior concentração de 1,8 cineol e terpeno-4-ol 

(VICTÓRIO et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Alpinia zerumbet (Fonte: Ministério da Saúde, 2013) 
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Figura 04. Flores da Alpinia zerumbet (Fonte; Ministério da Saúde, 2013) 

 

 Em uma investigação sobre as plantas medicinais mais usadas pelos idosos no 

município de Pedras de Fogo, na Paraíba, entre as 50 plantas fitoterápicas mais utilizadas, a 

Alpinia zerumbet está entre as dez mais consumidas devido às suas propriedades medicinais, 

para problemas cardíacos, menstruais, dor de cabeça, dores em geral e no pós-parto 

adicionando-se aguardente e mel (SILVA, 2008). Devido ao uso popular, o ministério da 

saúde incluiu a Alpinia zerumbet na RENISUS, dando subsídio e estimulando as pesquisas 

pré-clínicas. 

Devido ao destaque dado pelo ministério da saúde e o uso popular, vem despertando o 

interesse de alguns cientistas, como exemplo o Elzaawely et al. (2007) demonstraram que o 

óleo essencial da A. zerumbet é rica em diidro-5,6-deidrokavaína (DDK) e as frações de 

acetato de etila e clorofórmica contém compostos fenólicos e apresentam atividade 

antioxidante. 

Yan Chen et al (2014), avaliaram o efeito protetor de óleos essenciais derivados do fruto 

da Alpinia zerumbet e concluíram, que existe um relevante potencial terapêutico tanto para a 

proteção de lesão da célula endotelial quanto para a sua aplicação clínica no combate e 
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prevenção da aterosclerose. De Araújo et al (2005) comprovaram o efeito antinociceptivo do 

óleo essencial, provavelmente por ativação da via opióide. 

Pham e Shinkichi (2015) investigaram os efeitos antioxidantes e antienvelhecimentos 

do óleo essencial a partir das folhas de Alpinia zerumbet in vitro, e os resultados revelaram 

que o óleo essencial possui fortes atividades antioxidantes frente ao radical DPPH e óxido 

nítrico e também apresentou atividade anti-envelhecimento por inibição da colagenase e 

tirosinase. 

Bevilaqua et al (2016) além da atividade antioxidante já apresentada por outros 

pesquisadores, comprovaram também através do extrato etanólico a atividade ansiolítica em 

camundongos e a redução significativa do tempo de imobilidade no teste de suspensão da 

cauda, semelhante ao da imipramina que é um antidepressivo tricíclico. Atividade 

antipsicótica e antidepressiva também foi confirmada por De Araújo et al (2009) mas com o 

óleo essencial das folhas de A. zerumbet. 

Muitos estudos demonstram a atividade farmacológica do óleo essencial, sendo 

bastante promissores os resultados, no entanto, ausência de dados relacionados com o extrato 

etanólico para finalidade anti-inflamatória e o uso popular generalizado do chá de colônia 

foram os motivos principais para a execução deste trabalho. 
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4- OBJETIVOS 

4.1-Geral 

 

Avaliar a atividade anti-inflamatória do extrato etanólico das folhas de Alpinia 

zerumbet (EEAZ) em camundongos. 

4.2- Específicos 

 

➢ Avaliar a atividade antinociceptiva; 

➢ Investigar a atividade anti-inflamatória do EEAZ por via sistêmica; 

➢ Avaliar a atividade anti-inflamatória do EEAZ por via tópica. 
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 5- MATERIAL E METODOS 

5.1-Material vegetal 

Coleta, identificação e secagem do material vegetal 

 

O material botânico foi coletado de acordo com as técnicas usuais de MORI et al. 

(1985) em novembro de 2014, no Horto de Plantas Medicinais de Lagarto (10°20’44’’S, 

37°38’23’’W), localizado no Povoado Moita Redonda, município de Lagarto/SE. A 

identificação foi realizada e posteriormente depositadas no Herbarium Aracaju Sergipe (ASE) 

da Universidade Federal de Sergipe com o auxílio de bibliografia especializada. 

O material vegetal foi desidratado em estufa de aquecimento com circulação de ar, à 

uma temperatura de 40°C, pulverizado em liquidificador, e armazenado em frasco âmbar sob 

refrigeração, até a preparação do extrato bruto. 

Extração usando o homogeneizador de tecido celular (Turratec®) 

 

O material vegetal seco foi pulverizado e submerso em etanol 99,5% e colocado em 

um becker na proporção de 1:10 m/v (material vegetal seco em gramas/volume em mL de 

solvente) e submetido a agitação em homogeneizador de tecido celular (Turratec®) por 10 

minutos, a 21.000 ± 3.000 rpm e temperatura de 25 ± 2°C. Decorrido este período de tempo, o 

solvente foi filtrado em papel de filtro comum e em seguida evaporado sob vácuo em 

evaporador rotativo, a 40°C. Este procedimento foi repetido mais 2 vezes e, os resíduos 

obtidos no final de cada batelada foram combinados. O extrato bruto ficou armazenado a 4°C 

até o momento das análises e ensaios biológicos (REDDY et al, 2012; ORTH ET AL, 1999).  

Animais 

 

Foram utilizados camundongos Swiss, todos machos, pesando em média 20-30 gramas, 

provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da UFS. Os animais foram 

mantidos em gaiolas coletivas de polipropileno em temperatura ambiente de 23 ± 2 ºC com 

alimentação e água sem qualquer tipo de restrição. Todos os protocolos experimentais foram 

aprovados pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe sob nº 05/2016. E estão de 

acordo com as normas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA). 
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Drogas/ Substâncias 

 

12-O-tetradecanoilforbol-acetato, brometo de Hexadeciltrimetilmônio (HTAB), 

carragenina, di-hidrocloreto de O-dianisidina, Tween 80, EDTA serão adquiridos junto com a 

Sigma-aldrich (EUA); Ácido acetilsalicílico e morfina (Merk, Brasil);Dexametasona (Ache, 

Brasil); Etanol, acetona, ácido acético, formoaldeído, peróxido de hidrogênio, cloreto de sódio 

cloreto de potássio, fosfato de potássio monobásico e dibásicoadquiridos junto a Vetec 

(Brasil). 

 

Atividade Anti-nociceptiva 

Teste da formalina na pata 

Este método consiste na estimulação de nociceptores pela formalina, onde é observado 

um comportamento bifásico indicativo de dor. O comportamento espontâneo indicativo de 

nocicepção é quantificado após a administração subcutânea de 20 μL de uma solução de 

formalina a 1% no dorso de uma das patas traseiras do animal (Almeida; Oliveira, 2006). Para 

tanto, camundongos (n=6) foram tratados com o EEAZ (50, 100 e 200 mg/Kg v.o. n=6), 

morfina (3 mg/Kg i.p.) e veículo (solução salina/tween;v.o.). A resposta nociceptiva foi 

avaliada através da quantificação do tempo em que o animal executa o ato de lamber a pata 

que recebeu o estímulo, em dois períodos. O primeiro deles, entre 0-5 minutos e o segundo 

período de observação, de 15-30 minutos. 

Atividade Anti-inflamatória 

 

Edema de orelha induzido pelo 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (TPA) e dosagem da 

atividade de mieloperoxidase. 

 

O edema foi avaliado de acordo com a metodologia de Young et al (1989). Para tanto, 

os camundongos (n=6), foram anestesiados com isoflurano pela via inalatória. Em seguida, 

tratados topicamente, na orelha direita, com o EEAZ (0,3, 1,0 ou 3,0 mg/orelha dissolvido em 

20 μL de acetona), dexametasona (0,05 mg/orelha dissolvido em 20 μL de acetona) ou veículo 

(acetona, 20 μL/orelha). Simultaneamente a esses tratamentos foram realizadas a 
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administração de TPA (1μg/orelha dissolvido em 20μL de acetona). Na orelha esquerda dos 

animais de todos os grupos foram administrados topicamente 20 μL de acetona e cada animal 

servirá como seu controle. Obteve-se a eutanásia por excesso de isoflurano inalatório 6 h após 

a indução da inflamação. Em seguida, os sítios das orelhas foram recortados circularmente 

com 8 mm de diâmetro e medidos a espessura das orelhas, com o auxílio de um paquímetro. 

Os valores foram expressos em μm e representam a subtração entre as orelhas direita e 

esquerda de cada animal.  

O recrutamento de neutrófilos foi investigado indiretamente nos sítios de orelha pela 

dosagem da atividade da MPO. Após a medida da espessura, as amostras de orelha foram 

cortadas em pedaços pequenos e mantidas em tubos na presença de tampão fosfato de 

potássio (50 mM, pH 6,0) contendo 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB). 

Cada amostra foi homogeneizada e alíquotas do homogenato foram centrifugadas. Os 

sobrenadantes obtidos foram submetidos à análise da atividade da MPO, conforme segue: em 

placa de 96 poços, os sobrenadantes foram adicionados à solução de di-hidrocloreto de o-

dianisidina (0,167 mg/mL, preparada em tampão fosfato de potássio 50 mM contendo 0,005% 

de H2O2). As alterações nos valores de absorbância a 460 nm foram registrados a cada 15 s 

durante um período de 5 min e os resultados foram expressos como unidades de MPO 

(UMPO/mg de tecido), considerando-se 1 UMPO como a quantidade de enzima que degrada 

1 μmol de H2O2 à 25°C, gerando variação de absorbância de 0,0113 unidades de absorbância, 

conforme previamente descrito (BRADLEY et al., 1982). 

 

 

Recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal induzido por carragenina 

 

A migração leucocitária foi induzida pela injeção de carragenina (1%, i.p., 0,25 mL) 

dentro da cavidade peritoneal dos camundongos Swiss após 60 min da administração do 

EEAZ (50, 100 e 200 mg/kg, v.o.; n=6) ou dexametasona (2 mg/kg, i.p.; n = 6) de acordo com 

a técnica modificada descrita por MATOS et al (2003). Após 4 h, os camundongos foram 

eutanasiados por excesso de isoflurano inalatório. Em seguida, foi injetado (3 mL) salina 

fosfato tamponado contendo EDTA (1mM, i.p., 10mL) na cavidade peritoneal e após uma 

breve massagem foi feita a coleta do fluído (2 mL), o qual foi centrifugado (10000 rpm, 10 

min.) em temperatura ambiente. O sobrenadante foi dispensado e o precipitado foi 

ressuspendido em 300 µL de solução salina contendo EDTA. Uma alíquota de 10 µL desta 
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suspensão foi dissolvida em 190 µL de solução de Turk e o total de células foram contadas 

com o auxílio da câmara de Neubauer, sob microscopia ótica.  

A contagem diferencial foi realizada pelo preparo de esfregaços em citocentrífuga, os 

quais foram corados pela técnica de Rosenfeld e as células diferenciadas em microscópio 

óptico através da objetiva de imersão em óleo (aumento de 1000x) como previamente descrito 

(SECCO et. al., 2003).Os resultados foram expressos como o número de leucócitos/mL.  

 

Estatística 

 

Os resultados foram avaliados usando o programa GraphPadPrism versão 5.0. No qual 

foram analisados pelo teste de variância (ANOVA) de uma via, seguido do pós teste de Tukey 

sendo considerada diferença estatística com p<0,05. 
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6- RESULTADOS  

 

Obtenção dos extratos da Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt&R.M.Sm. 
 

A extração com solventes orgânicos é frequentemente utilizada para o isolamento de 

compostos bioativos. O rendimento da extração dependerá diretamente das propriedades das 

substâncias presentes bem como a polaridade do composto (JUNG, 2006). Neste estudo, foi 

obtida uma massa de 52 g do extrato da folha com rendimento porcentual de 4,89%. 

 

6.1 Atividade farmacológica 

6.1.1 Teste de nocicepção induzida por formalina  

 

No teste da nocicepção é injetado de forma subcutânea a formalina, que causa 

irritação local, cuja quantificação permite que se avalie a intensidade da resposta nociceptiva 

(Dubuisson & Dennis, 1977).  

Após a estimulação direta de nociceptores no painel A observa-se a primeira fase do 

teste, no qual o veículo apresentou tempo de lambida (s) de (112,8±9,40), e que apenas as 

maiores doses do EEAZ 100mg/kg (56,6±4,12 p<0,01) e 200mg/kg (66,33±4,12 p<0,05) 

conseguiram diminuir este tempo de lambida (s). O mesmo foi observado para a droga 

padrão, a morfina 3mg/kg (39,33±8,68 p< 0,001). Já na segunda fase painel B do teste, 

também demonstrou que apenas as maiores doses do EEAZ apresentaram diminuição do 

tempo de lambida (s) da pata quando comparado com o veículo (118,7±10,54). A dose 

100mg/kg apresentaram o tempo de lambida (s) de (15,4±8,29 p< 0,001) e a dose 200mg/kg o 

tempo (s) de (45,6±13,97 p< 0,001). Como esperado as drogas padrão também diminuíram o 

tempo de lambida (s) da pata AAS 300mg/kg (15,6±5,80 p< 0,001) morfina 3mg/kg 

(16,33±7,66 p< 0,001).  
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Painel A e B: Efeito antinociceptivo do EEAZ (50, 100, 200 mg/kg; v.o.), morfina (3 mg/kg; 

i.p.), AAS (300 mg/kg; v.o.) e veículo (salina + Tween 0,05%; v.o.), no teste da nocicepção 

induzida por formalina em camundongos (n = 6). Painel A primeira fase; painel B segunda 

fase. Os dados são expressos em média±erro padrão da média. ANOVA seguido de Tukey 

(*p< 0,05; **p<0.01; ***p<0.001). 
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6.2 - Recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal induzido por carragenina 

 

Na figura 7 encontra-se os resultados do recrutamento de leucócitos, o qual demonstra  

que todas as doses do EEAZ 50 mg/kg (3,54 ±0,81 p<0,001), 100 mg/kg (5,48±0,67 p<0,01) e 

200 mg/kg (4,56±0,88 p<0,001) diminuíram os números de leucócitos totais quando 

comparado ao grupo pré-tratado com veículo (11,24± 1,32). Também foi possível observar 

que houve redução dos leucócitos totais no tratamento com a dexametasona (3,02±0,97 

p<0.001). (Figura 7) 

Ao observar os tipos de leucócitos, evidenciou-se que tratava-se dos leucocitos 

polimorfonucleares, onde todas as doses do EEAZ,50mg/kg (1,955±0,57p<0.01), 100 mg/kg 

(2,91±0,48p<0.05), 200 mg/kg (2,652±0,44p<0.01) também reduziram o número de células 

quando comparado com o grupo tratados com o veículo (7,35±1,65). O mesmo observado no 

tratamento com a droga padrão  dexametasona (2,012±0,87; p<0.01). (Figura 8) 
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Figura 7 e 8: Efeito anti-inflamatório sistêmico do EEAZ (50, 100, 200 mg/kg), dexametasona 

(2 mg/kg) e veículo (salina + Tween 0,05%; v.o.), no teste da peritonite induzida por 

carragenina em camundongos (n = 6). Painel A leucócitos totais; Painel B células 

polimorfonucleares. Os dados são expressos em média±erro padrão da média. ANOVA 

seguido de Tukey (*p< 0,05; **p<0.01; ***p<0.001). 

 

 

6.3 -Edema de orelha induzido pelo 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (TPA) e dosagem 

da atividade de mieloperoxidase. 

 

Para a avaliação da atividade anti-inflamátoria tópica, foi realizado o teste de edema 

de orelha induzido por TPA. Os resultados obtidos mostraram que as maiores concentrações 

do EEAZ exerceram efeito anti-inflamatório, demonstrado pela redução significativa do peso 

da orelha e atividade da enzima MPO.  

As concentrações 1 mg/orelha (21,08±2,92 p<0,001) e 3,0 mg/orelha (17,91±2,08 

p<0,001), reduziram o peso da orelha quando comparado ao veículo (35,08± 2,33). O mesmo 

foi observado com a dexametasona (35,08±1,56 p<0,001). Em relação a atividade da enzima 

mieloperoxidase observou-se que apenas nas concentrações de 1 mg/orelha (64,69±9,79 

p<0,01) e 3 mg/orelha (49,46±11,01 p<0,001) apresentaram redução da atividade da enzima 
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MPO quando comparado ao veículo (130,61±11,71). Como esperado, também houve redução 

da atividade da MPO com o controle positivo dexametasona (10,38±1,43 p<0,001). 

 

 

 

Ac e to n a Ve íc u lo 0 ,3 1 3 0 ,5

0

1 0

2 0

3 0

4 0

***

***

***

P
e

s
o

 d
a

 o
r
e

lh
a

 (
m

g
)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E E A Z

(m g /o re lh a )

D exa

(m g /o re lh a )

 

Painel A 

 

Ac e to n a Ve íc u lo 0 ,3 1 3 0 ,5

0

5 0

1 0 0

1 5 0

***

***

**

U
M

P
O

/s
ít

io
 d

e
 o

r
e

lh
a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E E A Z

(m g /o re lh a )

D exa

(m g /o re lh a )

 

Painel B 

 

Figura 9 e10: Efeito anti-inflamatório tópico do EEAZ (50, 100, 200 mg/kg), dexametasona 

(2 mg/kg) e veículo (salina + Tween 0,05%; v.o.), no teste de edema de orelha induzido por 

TPA em camundongos (n = 6). Painel A peso das orelhas; Painel B atividade da enzima 

mieloperoxidase. Os dados são expressos em média±erro padrão da média. ANOVA seguido 

de Tukey  (*p< 0,05; **p<0.01; ***p<0.001). 
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7- DISCUSSÃO  
É assumido que a maioria das novas drogas encontradas nas últimas décadas são 

originadas a partir da natureza (KHALIL et al. 2014). Constituintes químicos obtidos a partir 

de plantas medicinais e outros produtos naturais têm sido cada vez mais empregados para 

tratar muitas enfermidades inclusive de origens inflamatórias. 

 Neste contexto encontra-se as plantas do gênero Alpinia, que possui numerosos 

efeitos positivos, incluindo propriedades antimicrobianas, antiparasitárias, inseticidas, 

anticancerígenas, antiproliferativas, anti-inflamatórias, analgésicas, antialérgicas dentre outras 

(XUAN et al, 2015).  A maioria destas propriedades tem sido relatada em estudos 

experimentais, porém ainda não em seres humanos. Contudo, o que se tem até o momento é 

que as plantas do gênero Alpinia têm grande potencial farmacológico, destacando-se a Alpinia 

zerumbet (CHOMPOO, 2012). 

 De acordo com Ma et al (2017) os principais constituintes encontrados na A. 

zerumbet são: diidro-5,6-deidrokavaína (DDK), zerumin A, quecetina, Galanganones 

(Chalconas), (+)-Epicatequina, rutina, canferol-3-O rutinosideo.VICTORIO et al (2011), 

relata a predominância de constituintes monoterpênicos, o que representa cerca de 95% do 

óleo essencial. Sendo os principais o terpeno-4-ol (37,62%) e 1,8 cineol (17,58%), além 

desses o gama terpineno (11,77%) e o p-cimeno (10,67%) e outros com porcentagem abaixo 

de 4,68%. Já Chen (2014) constatou que os compostos principais incluíram 1,8-cineol 

(43,5%), terpeno-4-ol (14,7%).  

 O extrato hidroetanólico e o extrato aquoso apresentam concentrações relevantes de 

rutina e canferol-3-O rutinosideo (BEVILAQUA, 2015; MPALANTINOS, 1998). Também 

foi relatada a presença do 5,6-dehidrokavaina (DK) e DDK no extrato aquoso e etanólico 

(CHOMPOO, 2012). A presença desses compostos podem ser os responsáveis pela resposta 

anti-inflamatória da A. zerumbet apresentado neste estudo, uma vez que já está descrito na 

literatura que compostos secundários, tais como: terpenos, flavonóides, alcaloides, taninos, 

saponinas presentes nas plantas são responsáveis pelo efeito anti-inflamatório das plantas 

(MOHAMMED et al 2014). 

Neste estudo buscou comprovar o efeito anti-inflamatório do EEAZ através de testes 

experimentais em animais. O primeiro protocolo realizado foi o teste da formalina, que é um 

teste bifásico, no qual nos primeiros 5 minutos após a administração, é observada a primeira 

fase pela estimulação direta dos nociceptores; a inibição desta fase é um indicativo de drogas 

analgésicas que atuam em nível central. Após um intervalo de 10 minutos, ocorre a segunda 



31 
 

fase que dura 15 minutos, caracterizada pela estimulação dos nociceptores através de 

mediadores inflamatórios. Estes encontram a medula espinhal num estado de 

hiperexcitabilidade, induzida pela primeira fase. Portanto, drogas anti-inflamatórias 

interferem nesta última etapa (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006). 

O EEAZ apresentou atividade antinociceptiva nas duas fases do teste, corroborando 

dados da literatura em que a administração do óleo essencial da A. zerumbet (100 e 300mg/kg 

v.o.) reduziram as contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, diminuiu o tempo de 

lambida no teste da formalina nas duas fases e aumentou o tempo de latência na placa quente. 

Provavelmente por mecanismos que envolvem a participação de receptores opióides 

(ARAUJO et al, 2005).  

Com objetivo de entender este efeito demonstrado na segunda fase do teste da 

formalina, foi verificado neste estudo que o EEAZ demonstrou redução significativa no 

número de leucócitos totais, principalmente pela redução dos polimorfonucleares. Os 

neutrófilos constituem as primeiras células sanguíneas a serem recrutadas para o tecido 

lesionado contribuindo com a destruição do patógeno e pela cicatrização do tecido 

(MEDZHITOV, 2010). Dessa forma, corrobora que o EEAZ possui atividade anti-

inflamatória por redução na migração de células inflamatórias, podendo ser através de 

inibição de citocinas, que são os principais atrativos para as células no local da lesão 

(OLIVIERA et al. 2011). 

O processo inflamatório é uma resposta à lesão ou infecção, com isso o organismo 

movimenta as células do sistema imunitário para iniciar uma resposta inflamatória no local do 

dano. A carragenina é um polissacarideo sulfatado provenientes de algas marinhas que 

desencadeia inflamação aguda envolvendo a liberação de vários mediadores pro-

inflamatórios, especialmente histamina e  serotonina, e é utilizado para triagem de substancias 

com potencial anti-inflamatório (LI et al, 2011). A inflamação induzida pela carragenina é 

geralmente caracterizada pelo o acumulo de exsudato e intensa migração de células 

inflamatórias. 

O teste de edema de orelha, é um método que permite avaliar a atividade de agentes 

anti-inflamatórios esteroidais ou não esteroidais administrados topicamente (SARAIVA et al, 

2010). O principal agente indutor da inflamação é o 12-O-tetradecanoilforbol-acetato (TPA), 

um composto ativo do óleo de cróton, muito utilizado pela sua capacidade de atuar como 

promotores de tumor/inflamação, através da ativação da proteína quinase C. Simultaneamente 

à avaliação do edema de orelha, também foi avaliado a atividade da enzima mieloperoxidase 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteína_cinase_C&action=edit&redlink=1
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(MPO). A atividade de MPO serve como uma medida indireta do influxo de neutrófilos, ou 

seja, um marcador indireto para o processo inflamatório (SARAIVA et al, 2010). 

O EEAZ administrado pela via tópica nas maiores concentrações conseguiu reduzir o 

peso das orelhas sendo, portanto o indicativo da presença de edema além do que diminuiu a 

atividade da enzima MPO.  

As atividades demonstradas pela EEAZ podem ser explicadas pela presença de alguns 

constituintes químicos relatados pela literatura, como foi citado anteriormente. As cascas e 

rizomas da Alpinia zerumbet são uma fonte rica de kavalactones, tais como DDK e DK que 

são os componentes principais e mais promissores, preferencialmente utilizando-se os rizomas 

para a obtenção de um rendimento elevado podem ser facilmente obtido por isolamento com 

solventes, tais como clorofórmio e hexano (XUAN, 2015). 

Além da atividade antimicrobiana e antioxidante descrita por Elzaawely et al. (2006), 

do DDK Xuan (2015) também provou possuir efeitos indiretos anti-obesidade, por 

mecanismo de redução da enzima CYP2C9 microsomal hepática. O efeito antioxidante 

contribui para o efeito anti-inflamatória, uma vez que já está comprovado que existe uma 

associação entre o excesso de espécies reativas de oxigênio e doenças inflamatórias, embora 

não seja fácil identificar se o mesmo é a causa ou a consequência da condição observada 

(VELLOSA et al 2013). 

Também foi demonstrada a atividade anti-ulcera, no qual, foi avaliada em ratos pela 

via oral e peritonial, após a indução de ulceras foi observado que o DK e DDK inibiram 

significativamente as ulcerações bem como aceleraram o processo de cicatrização (TYAGI, 

2010). Este efeito também é importante uma vez que a principal contra indicação dos anti-

inflamatórios é a lesão no trato gastrointestinal.   

O DK e DDK também foram testados quanto à atividade antiplaquetária em coelhos. 

Esses kavalactones provocaram inibição da agregação plaquetária e liberação de ATP das 

plaquetas, induzidas pelo ácido araquidônico, comprovando assim sua atividade 

antiplaquetária.  

Outro metabólito encontrado na Alpinia zerumbet é a rutina um flavonóide pertencente 

à subclasse dos flavonóis que age na bioquímica da via do ácido araquidônico, impedindo a 

síntese de prostaglandinas por inibição da prostaglandina sintetase e da ciclooxigenase. 

Também bloqueia a ação dos leucotrienos por inibição da lipoxigenase, ajuda na diminuição 

dos processos inflamatórios por redução da histamina, diminui a permeabilidade capilar e 

ação vasoconstritora por bloqueio da síntese dos leucotrienos (GUARDIA, 2001). 
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A presença dos metabólitos secundários DK, DDK e rutina no extrato EEAZ, podem 

ser a justificativa para o efeito anti-inflamatório apresentado, no entanto, não está claro se tem 

um sinergismo entre eles ou se apenas um é o responsável pelo efeito. Dessa forma, mais 

pesquisas são necessárias para que se possa elucidar e determinar seus efeitos benéficos com 

mais exatidão, bem como quantificar as doses máximas e mínimas que podem ser utilizadas, a 

fim de oferecer para a comunidade científica dados mais eficazes sem risco de danos ou 

toxicidade para a população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

8- CONCLUSÃO 

O EEAZ demonstrou atividade anti-inflamatória sistêmica e tópica, em modelos 

experimentais, evidenciando assim um potencial terapêutico motivando novas investigações. 

Entretanto, faz-se indispensável investigar seu efeito toxicológico, para que possa melhor 

compreender as suas atividades biológicas. 
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ANEXO 01  - LISTA RENISUS 
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ANEXO 02  -  DECLARAÇÃO CEPA 
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