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RESUMO 

S. mombin é uma espécie frutífera que se encontra dispersa em regiões tropicais da 
América, África e Ásia. No Brasil a espécie pode ser encontrada em vários estados 
tendo maior prevalência nas regiões norte e nordeste do país. Foram descritos 
poucos estudos químicos e farmacológicos para a espécie S. mombin e até o 
momento não foram analisados os marcadores químicos da espécie. Diante desse 
contexto, este trabalho buscou caracterizar os marcadores químicos para as folhas e 
frutos de S. mombin e avaliar a atividade anti-inflamatória, antioxidante, 
antiproliferativa e antimicrobiana.  O extrato das folhas (EHfl) secas e dos frutos 
(EHfr) in natura foram preparados por maceração em meio hidroalcoólico. Para a 
caracterização dos compostos ativos da espécie S. mombin, os extratos 
hidroetanólicos foram submetidos à partição líquido-líquido com solventes de 
polaridade crescente n- hexano (Hex), diclorometano (Dcm), acetato de etila (AcOEt) 
e n-butanol (ButOH). A avaliação do perfil químico das folhas por CCD e CLAE 
mostrou que a espécie é rica em compostos fenólicos. Na análise por CCD foi 
observada a presença de quercetina, ácido elágico e canferol. A análise por CLAE 
permitiu a identificação e a quantificação de ácido elágico e ácido clorogênico no 
EHfl. A metodologia analítica foi validada segundo os parâmetros estabelecidos pela 
RDC 899/ 2003 e pela ICH. Na análise qualitativa por CLAE do EHfr foram 
identificados o ácido clorogênico e a rutina. Os resultados da avaliação da atividade 
antiinflamatória mostraram que o EHfl das folhas, nas doses de 100, 200, 300 e 500 
mg/kg, apresentou efeito de inibição da migração de leucócitos no modelo de 
peritonite aguda induzida por carragenina. Todas as frações foram ativas, no 
entanto, a fração AcOEt na dose de 200 mg/kg  apresentou melhor atividade em 
relação às outras frações testadas.O EHfl e a fração AcOEt apresentaram 
importante perfil de inibição bacteriana no teste de difusão em disco, principalmente 
frente à bactéria S. flexneri. O EHfl e as frações (Dcm, AcOEt, ButOH) das folhas 
assim como o EHfr apresentaram importante atividade antioxidante  nos ensaios de 
DPPH, sequestro de radicais superóxidos, sequestro de radicais hidroxilas e poder 
redutor. No que se refere à avaliação da citotoxicidade do EHfl,  das respectivas 
frações e do EHfr frente à cultura de células de fibroblastos 3T3 não foi observada 
citotoxidade significativa. Os resultados mostraram que o EHfl possui atividade 
antiinflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Verificou-se que o ácido clorogênico 
e o ácido elágico podem ser usados como marcadores biativos das folhas de S. 
mombin. O EHfr apresentou atividade antioxidante e foi observada a presença de 
ácido clorogênico e rutina. Além disso, não foi observada atividade citotóxica para o 
EHfr e para o EHfl. 

 
 

 
Palavras chaves: Spondias  mombin, ácidos fenólicos, antiinflamatório, antioxidante, 
antimicrobiano e antiproliferativo.  
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ABSTRACT 
 
 
Spondias mombin is a fruitful species dispersed in tropical regions of America, Africa 
and Asia. In Brazil, the species can be found mainly in the northern and northeastern 
regions. Scarce chemical and pharmacological studies have been reported for S. 
mombin and until this moment studies about chemical markers were not developed. 
In this context, the aims of this study were to characterize the chemical markers from 
S. mombin leaves and evaluate their anti-inflammatory, antioxidant and 
antiproliferative potentials. The chemical profile of the hydroethanolic extract from S. 
mombin leaves analyzed by HPLC-DAD, through a validated method, allowed the 
identification and quantification of ellagic acid and chlorogenic acid. This extract 
showed anti-inflammatory potential in acute peritonitis model induced by 
carrageenan. The hydroethanolic extract from S. mombin leaves was subjected to a 
liquid-liquid partition with the solvents: n-hexane, dichloromethane, ethyl acetate and 
n-butanol. Regarding the anti-inflammatory potential of the fractions obtained they 
were active; however, ethyl acetate fraction at 200 mg/kg showed highlighted results. 
The compounds ellagic acid and chlorogenic acid also inhibited the leukocyte 
migration to the site of inflammation at 2.5, 5 and 10 mg/kg. The hydroethanolic 
extract, fractions and the chemical markers showed significant antioxidant potential 
when evaluated in different assays: DPPH Free-Radical Scavenging, Superoxide 
Radical Scavenging, Hydroxyl Radicals Scavenging and Reducing Power. Taken 
together our results showed that hydroethanolic extract of S. mombin leaves has 
ellagic acid and chlorogenic acid as bioactive markers and it demonstrated anti-
inflammatory and antioxidant properties besides no cytotoxicity against 3T3 cells. It 
enables us to suggest S. mombin as an important species to develop herbal drugs. 

 

 
 

 
Key words: Spondias mombin, phenolic acid, antiinflammatory, antioxidant, 
antimicrobial and antiproliferative. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais têm sido uma rica fonte de princípios ativos, que 

produzem uma variedade de compostos denominados metabólitos secundários, 

responsáveis por atividades biológicas clinicamente importantes (YAM et al., 2008). 

Estima-se que cerca de  25% dos medicamentos prescritos em todo o mundo são 

derivados de plantas. Do total de 252 medicamentos na lista de medicamentos 

essenciais da OMS,11% é exclusivamente de origem vegetal (SAHOO; 

MANCHIKANTI e DEY, 2010). 

 A etnofarmacologia associada com o estudo químico tornou-se uma 

ferramenta importante na bioprospecção. Muitos estudos têm associado às 

informações sobre o uso tradicional de plantas medicinais a fitoquímica e estudos 

farmacológicos para o desenvolvimento de novos fármacos e medicamentos 

fitoterápicos (MEDEIROS et al. 2013). 

O Brasil tem uma enorme biodiversidade, incluindo várias plantas de interesse 

econômico (ALBUQUERQUE et al. 2007). As regiões Norte e Nordeste do país são 

as que concentram a maior parte da biodiversidade existente, o que permite acesso 

a inúmeros tipos de plantas e espécies frutíferas (MATTIETTO; LOPES; MENEZES, 

2010).  

Devido à biodiversidade existente, as plantas medicinais e os medicamentos 

fitoterápicos são atualmente as classes de produtos com maior potencialidade de 

crescimento no Brasil, onde as vendas têm crescido de 10 a 15% ao ano, porém 

ainda com participação de 2%, em média, no mercado de medicamentos (BRASIL, 

2011 d).  

No Brasil, o órgão responsável pela regulamentação de plantas medicinais e 

fitoterápicos consiste na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Uma 

das ações realizadas por esse órgão para garantir a segurança da saúde da 

população é o registro de medicamentos, etapa na qual os mesmos são avaliados 

quanto a sua segurança, eficácia e qualidade (CARVALHO et al., 2008). 

Medicamento fitoterápico, de acordo com a ANVISA, é o medicamento obtido 

empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado 
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pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade (BRASIL, 2011c).  

Para o controle de qualidade da matéria-prima vegetal e do medicamento 

fitoterápico, a atual legislação sobre fitoterápicos, a RDC 14/2010 preconiza a 

utilização de um marcador que seria um composto ou uma classe de compostos 

químicos presentes na matéria prima vegetal, preferencialmente tendo correlação 

com o efeito terapêutico, que é utilizado como referência no controle da qualidade da 

matéria-prima vegetal e do medicamento fitoterápico (BRASIL, 2011c). Os 

marcadores químicos devem ser utilizados em várias fases do desenvolvimento e 

fabricação de um medicamento à base de plantas, para a autenticação e 

diferenciação de espécies (LI et al. 2008). 

Diante desse contexto, este trabalho buscou caracterizar marcadores para as 

folhas e frutos de S. mombin e avaliar a atividade anti-inflamatória, antioxidante, 

antiproliferativa e antimicrobiana de extratos, frações e compostos isolados. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FAMÍLIA ANACARDIACEAE 

A família Anacardiaceae compreende 55 espécies sendo que 9 delas 

apresentam interesse medicinal (MEDEIROS et al. 2013). Tal família é de origem 

nativa, no entanto, não é endêmica do Brasil. É distribuída por todas as regiões do 

país tendo maior prevalência nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste (BRASIL, 

2012 f). Do ponto de vista químico, os gêneros mais estudados são Mangifera, Rhus 

(Toxicodendron), Anacardium, Spondias, Lannea, Semecarpus, Schinus, Pistacia, 

Lithraea, Tapirira e Melanorrhoea (CORREIA; DAVID; DAVID JORGE, 2006).  

Dentro do gênero Spondias, as espécies que mais se destacam são: 

Spondias mombin L (cajazeira), Spondias tuberosa Arruda (umbuzeiro), Spondias 

duleis Parkinson (cajaraneira), Spondias purpurea L. (serigueleira), Spondias sp.  

(umbu-cajazeira) (BRASIL, 2009 e). 

 

2.2  A ESPÉCIE Spondias mombin 

S. mombin é uma espécie frutífera que se encontra dispersa em regiões 

tropicais da América, África e Ásia (SOARES, 2005). No Brasil a espécie pode ser 

encontrada em vários estados tendo maior prevalência nas regiões norte e nordeste 

do país (BRASIL, 2013 f). 

A espécie S. mombin se adapta muito bem às condições climáticas do 

nordeste brasileiro, produzindo, frutos nutritivos, saborosos e de grande aceitação 

pelo mercado consumidor nacional (BRITO et al. 2009). Seus frutos são conhecidos 

como taperebá, cajá-mirim e cajá verdadeiro e são utilizados na confecção de 

polpas, sucos, picolés, sorvetes, néctares e geléias (BRASIL, 2009 e). 

Os frutos desempenham um importante papel na saúde humana, contribuindo 

para o fornecimento de calorias, sais minerais, vitaminas, fibras e água (BRASIL, 

2009 e). O fruto do cajá é extremamente aromático, apresentando quantidades 

expressivas de carotenóides e compostos fenólicos quando comparado com outras 

frutas tropicais; como maracujá e abacaxi (CARVALHO et al. 2013). 

 



 

2.2.1  Descrição botânica 

De acordo com Lorenzi (2002

compostas de 3 a 8 pares de folíolos de forma oval lanceolada com marge

serradas quando bem jovens (F

amarelo-alaranjada e sabor ácido, com cerca de u

1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2.3 Uso popular 

A literatura etnofarmacólogica registra a utilização das cascas 

S. mombin como abortiva, como antídoto em picadas de serpentes e como emético. 

As raízes são utilizadas em problemas de estômago 

folhas é indicado em gargarejos como adstringente nas inflamações da boca e da 

garganta. Há relatos do uso oral em casos de prostatit

cistite e em tratamentos oculares de conjuntivite, além de ser usado como 

antidepressivo,antiborrifaciente e 

(ALBUQUERQUE et al

Especificamente para o fruto de 

como febrífugo e diurético, porém é mais comumente utilizado como ali

(AYOKA et al. 2008; BRASIL, 2009

 

Figura 1: Á
 

 a 

2.2.1  Descrição botânica  

De acordo com Lorenzi (2002), a árvore mede até 25 m de altura, com folhas 

compostas de 3 a 8 pares de folíolos de forma oval lanceolada com marge

rradas quando bem jovens (Figura 1a). Os frutos são do tipo drupa, de cor 

alaranjada e sabor ácido, com cerca de uma polegada de tamanho (Figura 

A literatura etnofarmacólogica registra a utilização das cascas 

como abortiva, como antídoto em picadas de serpentes e como emético. 

As raízes são utilizadas em problemas de estômago (TROPICOS, 2013). O uso das 

folhas é indicado em gargarejos como adstringente nas inflamações da boca e da 

Há relatos do uso oral em casos de prostatite e de herpes labial, uretrite, 

cistite e em tratamentos oculares de conjuntivite, além de ser usado como 

antiborrifaciente e para doenças venéreas e tumores 

et al. 2007; LORENZI e MATOS, 2008; 

Especificamente para o fruto de S. mombin, o suco é referido por alguns autores 

como febrífugo e diurético, porém é mais comumente utilizado como ali

; BRASIL, 2009 e). 

Figura 1: Árvore (1a) e frutos (1b) de S. mombin  
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), a árvore mede até 25 m de altura, com folhas 

compostas de 3 a 8 pares de folíolos de forma oval lanceolada com margens 

). Os frutos são do tipo drupa, de cor 

ma polegada de tamanho (Figura 

A literatura etnofarmacólogica registra a utilização das cascas do caule de    

como abortiva, como antídoto em picadas de serpentes e como emético. 

PICOS, 2013). O uso das 

folhas é indicado em gargarejos como adstringente nas inflamações da boca e da 

e e de herpes labial, uretrite, 

cistite e em tratamentos oculares de conjuntivite, além de ser usado como 

para doenças venéreas e tumores 

2008; TROPICOS, 2013). 

é referido por alguns autores 

como febrífugo e diurético, porém é mais comumente utilizado como alimento 
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2.2.4 Composição Química 

Existem poucos estudos químicos para a espécie S. mombin, sendo na 

grande maioria realizados com as folhas. Para estas foi descrita a presença de 

compostos fenólicos simples (CORTHOUT et al. 1992; CORTHOUT et al. 1994), 

taninos (CORTHOUT et al. 1991; ABO, OGUNLEYE e ASHIDI, 1999; NJOKU e 

AKUMEFULA, 2007; SILVA et al., 2011), flavonoides (NJOKU e AKUMEFULA, 2007; 

SILVA et al., 2012), triterpenos (FRED-JAIYESIMI, KIO e WILKINS, 2009), alcaloides 

(NJOKU e AKUMEFULA, 2007), saponinas e antraquinonas glicosiladas (ABO, 

OGUNLEYE e ASHIDI ,1999; NJOKU e AKUMEFULA, 2007). Mais adiante, será 

apresentada de forma mais detalhada uma revisão sobre os compostos químicos já 

relatados para as folhas de S. mombin. 

Em relação aos frutos foram encontrados quatro estudos sobre composição 

química. No primeiro estudo foi realizada uma triagem fitoquímica, sendo observado 

resultado positivo para a presença de saponinas, taninos, antraquinonas, esteroides, 

terpenoides, flavonoides e glicosídeos cardiotônicos (AKINMOLADUN; OBUOTOR e 

FAROMBI, 2010). O segundo estudo avaliou as propriedades nutricionais, 

verificando a presença de minerais como o potássio e cobre e um total de ácidos 

fenólicos que variaram de 17.5 mil TEAC g−1 e 260 mg ácido gálico/100 g, além de 

carotenoides:  β-creptoxantina, luteína, zeinoxantina α e β- caroteno, sendo β-

creptoxantina considerado o composto majoritário (TIBURSKIS et al., 2011). No 

estudo realizado por Vieira et al. (2011), foi verificado um teor de compostos 

fenólicos equivalente a 70,92 mg de  ácido gálico/100g de polpa do fruto de            

S. mombin. O ultimo estudo encontrado avaliou o teor de flavonoides totais no 

extrato dos frutos de S. mombin, pelo método de Folin-Ciocalteu, sendo observado 

um teor de 2,02-2,90 mg/g do extrato (SILVA GOMES et al. 2012).  

 

2.2.4.1  Compostos Fenólicos simples 

Os compostos fenólicos foram os primeiros constituintes químicos 

identificados em S. mombin. Em 1992 Corthout et al., isolaram das folhas um éster 

do ácido cafêico (ácido alohidroxicítrico) (Figura 2a),  e um derivado do ácido 

clorogênico (éster butírico), (Figura 2 b). Em 1994 foi identificada pelos mesmos 

autores uma série de ácidos do tipo 6-alquenil-salicílico. 
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2.2.4.2 Taninos 

Em 1991 Corthout et al. identificaram a presença de  dois elagitaninos 

denominados geranina como componente principal, e galoilgeraniina, um novo  

didehidroelagitannino, no extrato obtido das folhas. Em 2012, foi identificado o ácido 

elágico (Figura 3) no extrato hidrometanólico das folhas (SILVA et al., 2012). 

 

 

 

                  

 

 

 

 

2.2.4.3 Flavonoides 

O trabalho que descreve a presença de flavonoides nas folhas de                   

S. mombin foi realizado por Silva et al. (2012), o qual  identificou  no extrato 

hidrometanólico,  o flavonoide quercetina (Figura 4). 

 

 

 

Figura 3: Estrutura química do ácido elágico isolado do extrato metanólico das folhas de               
S. mombin. 

 

Figura 2: Derivados de ácido carboxílico isolados das folhas de S. mombin 

 

                   (a) Ácido Alohidroxicítrico                                 (b) Éster butírico 
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2.2.4.4 Triterpenos 

Há apenas uma citação sobre a ocorrência de triterpenos na espécie             

S. mombin, sendo descrito por Fred-Jaiyesimi, Kio e Wilkins (2009), o isolamento do 

3 β–urs-12-en-3-il (9 z)-hexadec-9-enoato no extrato metanólico das folhas. 

 

2.2.4.5 Alcaloides, saponinas e antraquinonas glicosiladas 

Conforme mostrado por Abo, Ogunleye e Ashidi (1999), em uma triagem 

fitoquímica preliminar do extrato das folhas de S. mombin, foi observada a presença 

de taninos, saponinas e antraquinonas glicosiladas. Posteriormente, em uma análise 

fitoquímica quantitativa das folhas, Njoku e Akumefula (2007), evidenciaram  um teor 

de 6% de alcaloides,  3% de flavonoides, 3,82% taninos, 7,6% de saponinas e  1% 

de compostos fenólicos. No entanto, não foi descrito no artigo como foi realizada a 

determinação do teor desses metabólitos. 

 

2.2.5  Atividades biológicas 

No que se refere às atividades biológicas da espécie S. mombin, foram 

encontrados vários estudos, sendo a maioria desses realizados com as folhas e em 

modelos in vitro. Na tabela 1 e 2 estão descritos de forma sumarizada, os principais 

ensaios in vitro e in vivo conduzidos especificamente com a espécie. 

 

 
 
 
 

Figura 4: Estrutura química do flavonoide quercetina, isolado do extrato metanólico das follhas de   

S. mombin. 
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Tabela 1: Estudos pré-clínicos in vitro relatados para a espécie S. mombin. 

Parte 
da 

planta  

Tipo do extrato  Concentração  Técnica  Atividade biológica  Referências  

Folhas 
e caule 

Etanólico 3-25 �g /mL Difusão em 
disco 

Atividade 
antimicrobiana  

contras as cepas: 
Bacillus aureus, 
Streptococcus 

pyogenes, Fortuliun 
mycobacterium 

(CORTHOUT 
et al. 1994) 

Partes 
aéreas 

Hexânico - Inibição da 
enzima 

β-lactamase 

Atividade 
antimicrobiana 

(COATES    
et al. 1994) 

Folhas Metanólico 10 mg/mL Difusão em 
disco 

Atividade 
antimicrobiana  

contras as cepas: 
Pseudomonas 

aeruginosa; Shigella 
dysenteriae; 

(ABO, 
OGUNLEYE 
e ASHIDI, 

1999) 

Caule Metanólico 10 mg/mL Difusão em 
disco 

Atividade 
antimicrobiana  
contra as cepas: 
Escherichia coli e 

Klebisiella 
pneumoniae 

ABO, 
OGUNLEYE 
e ASHIDI, 

1999) 

Folhas Hidrometanólico 125 mg/mL Difusão em 
disco 

Atividade 
antimicrobiana  

contras as cepas: 
Klebsiella 

pneumonia; Serratia 
marcescens; 

Pseudomonas 
aeruginosa; Proteus 
mirabilis; Morganella 

morganii; Serratia 
liquefaciens; 

Enterobacter cloacae 

(SILVA et al. 
2012) 

Folhas 
e caule 

Etanólico 3-25 µg/mL - Atividade 
moluscida       

contra o caramujo 
Biophalaria glabrata 

(CORTHOUT  
et al. 1994) 

 

Folhas 
e caule 

- - - Atividade antiviral  
contra o os vírus: 

Coxsackie e Herpes 
simples vírus 

(CORTHOUT  
et al. 1991;  

CORTHOUT  
et al. 1992) 

Folhas Metanólico 500 µg/mL - Atividade antiviral  
Inibição da 

replicação do  vírus 
da dengue sorotipo 2 

(SILVA         
et al. 2011) 
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Folhas Fração acetato: 
metanol (80:20, 

v/v) 

- - 
 

Atividade 
leishmanicida  

Inibição das formas 
evolutivas 

promatisgotas e 
amastigotas 

(ACCIOLY, 
2001) 

 

Folhas Metanólico 300 µg/mL 

300 µg/mL 

1 mg/mL 

150 µg/mL 

DPPH 

Sequestro 
de hidroxila 

Peroxidaçã
o lipídica 

Poder 
redutor 

Atividade 
antioxidante 

(AKINMOLAD
UN; 

OBUOTOR e 
FAROMBI, 

2010) 

Folhas Hidrometanólico 

(80:20, v/v) 

- 

- 

DPPH 

ABTS+ 

Atividade 
antioxidante 

(SILVA         
et al. 2012) 

Frutos Metanol e 
acetona 

- Ensaio 
TEAC 

Atividade 
antioxidante 

(TIBURSKI  
et al, 2011) 

DPPH=  radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila.  ABTS= (2,2’ – azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido  
sulfônico) sal diamônio),   TEAC= atividade antioxidante equivalente ao Trolox 

 
. 

Tabela 2: Estudos pré-clínicos  in vivo relatados para a espécie S. mombin 
 

Parte 
da 

planta  

Tipo do 
extrato  

Dose e via 
de 

administraç
ão 

Modelo  Atividade 
apresentada 

Referências  

Folhas Metanólico 100, 200, 
400 mg/kg 

 Injeção 
intraplantar            

de 
carragenina  

 

 Edema de 
pata 

Atividade 
antiedematogênica 

(NWORU    
et al., 2011) 

Folhas Triterpeno 
isolado: 

3 β–urs-12-en-
3-il (9 z)-

hexadec-9-
enoato 

(triterpênico) 
Extrato 

metanólico 

1 g/kg - Atividade 
hipoglicemiante 

(FRED-
JAIYESIMI, 

KIO e 
WILKINS, 

2009) 
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Folhas Metanólico, 
etanólico e 

aquoso 

12,5 - 100 
mg/kg, i.p 

Tempo de 
sono 

induzido 
pelo 

hexobarbita
l; bloqueio 

do efeito do 
flumazenil; 

teste de 
Porsolt 
Swim 

Atividade sedativa  (AYOKA  
et al. 2006) 

Folhas Etanólico e 
metanólico 

(100 mg/kg) ; 
(50 mg/kg), 

i.p 

Convulsão 
induzida 

por 
picrotoxina 

Atividade 
anticonvulsivante 

(AYOKA  
et al. 2006) 

Folhas Etanólico e 
metanólico 

12,5-100 
mg/kg, ip 

Comportam
ento 

estereotipa
do induzido 

por 
apomorfina 

Atividade 
antipsicótica 

(AYOKA  
et al., 2006) 

Folhas Aquoso 8,4, 16,8, 
33,6 mg/kg 

 Via 
intragástrica 

- Atividade            
anti-fertilidade 

 

(RAJI 
et al., 2006) 

Folhas Hidroetanólico 800 mg/kg, 
i.p 

Percentage
m de 

mulheres 
grávidas 
por grupo 

                                                            
Atividade           

anti-fertilidade 

 
(UCHENDU; 
ISEK, 2008) 

 
 
 

 
Folhas 

 
Hidroetanólico 

 
250 -1500 
mg/ kg, i.p 

 
 Método de 

probit 
gráfica de 

Miller e 
Tainter 

 
Atividade            

anti-fertilidade 

 
(IGWE et al., 

2011) 

Folhas Metanólico 105,33 
mg/kg 

Efeitos 
estimulante
s uterinos 

Atividade oxitócica  
 

(NWORU et 
al. 

2007) 

Folhas Etanólico e 
aquoso 

125, 250, 
500 mg/ kg 

v.o 

Infecção 
com 

nematódes 
gastrointest

inais 
Haenmonc
hus spp., 

Trichostron
gylus spp., 
Oesophago
stomunm 

spp., 
Strongyloid
es spp. e 
Trichuris  

Atividade  
anti-helmíntica 

 

(ADEMOLA; 
FAGBEMI; 
IDOWU e 

2005) 

Folhas Metanólico 100, 200, 
400 mg/kg  

Injeção 
intraplantar  

 
Atividade  

anti-inflamatória 

 
(NWORU   
et al. 2011) 
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Uma vez que o trabalho teve como objetivo principal quantificar os compostos 

biativos do extrato e avaliar o efeito anti-inflamatório, antioxidante e antimicrobiano 

de S. mombin, é válido comentar sobre os medicamentos fitoterápicos e validação 

de metodologia, processo inflamatório, processo oxidativo versus atividade 

antioxidante e atividade antimicrobiana de produtos naturais. 

 

2.3  MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS 

 

Os medicamentos fitoterápicos e suas preparações têm sido amplamente 

utilizados em todo o mundo. Entre as características dos medicamentos fitoterápicos 

é que eles são apresentados forma simples, com um único extrato vegetal ou na 

forma composta, que constitui uma combinação de vários extratos vegetais em sua 

formulação (GAD et al., 2012). 

A regulamentação em vigor para o registro de medicamentos fitoterápicos é a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 14/2010, que determina os aspectos 

essenciais ao registro, como identificação botânica das espécies vegetais utilizadas, 

padrão de qualidade e identidade, provas de eficácia e segurança que validem as 

indicações terapêuticas propostas (BRASIL, 2010 b). 

Em geral, um ou mais marcadores químicos são utilizados para avaliar a 

qualidade e autenticidade de medicamentos fitoterápicos, tanto na identificação 

quanto na quantificação da droga vegetal, em preparações individuais e múltiplas 

(GAD et al., 2012).  

Para medicamentos fitoterápicos é indispensável o estabelecimento dos 

marcadores químicos, pois esses são utilizados no controle de qualidade da matéria-

prima vegetal e do medicamento fitoterápico (BRASIL, 2011 c).  

Os marcadores químicos são classificados em marcadores analíticos e 

bio'ativos. Marcadores analíticos são os constituintes ou grupos de constituintes que 

servem apenas para fins analíticos, enquanto marcadores ativos são os constituintes 

ou grupos de constituintes que contribuem para atividades terapêuticas (SAHOO; 

MANCHIKANTI e DEY, 2010). 
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Os compostos bioativos de plantas são produzidos como metabólitos 

secundários. Assim, os compostos bioativos em plantas seriam aqueles com efeitos 

farmacológicos ou toxicológicos em humanos e animais (BERNHOFT, 2010). 

 Para fins de controle de qualidade e de registro do produto fitoterápico junto 

ao Ministério da Saúde, o método analítico deve estar validado para uma substância 

ou grupos de substâncias (BRASIL, 2011 a).  

 Para garantir que um novo método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis sobre a amostra, ele deve sofrer uma avaliação denominado validação 

(RIBANI, et al., 2004). Os parâmetros analíticos normalmente encontrados para 

validação de métodos de separação são: seletividade; linearidade e faixa de 

aplicação; precisão; exatidão; limite de detecção; limite de quantificação e robustez 

(BRASIL, 2013 a). 

 

2.4  PROCESSO INFLAMATÓRIO 

 

A inflamação é um conjunto de reações do organismo em resposta a uma 

lesão traumática, infecciosa, pós-isquêmica, tóxica ou autoimune. Essa resposta 

envolve vários fatores solúveis e células que podem surgir em qualquer tecido 

(NATHAN, 2002). A principal função da inflamação é controlar a infecção ou reparar 

o dano tecidual, fazendo com que o organismo volte para o estado de homeostasia. 

O ideal é que a resposta inflamatória seja rápida e consiga destruir o agente 

agressor (quando necessário), ela ainda deve ser específica e limitante (BARTON, 

2008). Porém, quando a inflamação é desregulada leva a um processo patológico, 

ocasionando doenças (FOSTER e RUSLAN, 2009). 

A principal função da inflamação é debelar a infecção ou reparar o dano, 

propiciando que o organismo volte para o estado de homeostasia.  

A resposta inflamatória desregulada pode causar alterações dramáticas na 

fisiologia do tecido, podendo levar a uma variedade de condições patológicas, 

incluindo choque séptico, autoimunidade, aterosclerose e síndrome metabólica 

(FOSTER e RUSLAN, 2009). 
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A inflamação aguda é caracterizada pelo rápido recrutamento de granulócitos 

(neutrófilos, eosinófilos e basófilos) para o local de inflamação, sendo que a 

contribuição relativa destes tipos celulares é dependente do local da inflamação em 

questão. A migração de granulócitos para local inflamatório é um requisito 

necessário para a neutralização e remoção de agentes nocivos (MASKREY, et al., 

2011). 

Os mediadores químicos endógenos liberados pelas células incluem os 

eicosanoides, tais como as prostaglandinas e os leucotrienos e componentes do 

complemento (como o C5a), os quais são importantes para defesa do hospedeiro, 

mas o também pode levar inadvertidamente a danos nos tecidos (SERHAN, 

CHIANG, DYKE, 2008).  

A resolução da resposta inflamatória envolve a neutralização dos mediadores 

químicos, e consequente interrupção do extravasamento plasmático e da infiltração 

leucocitária. Essa interrupção, para a completa resolução do processo deve ser 

seguida pela remoção do edema, leucócitos e de debris c elulares pelo tecido 

linfático e fagócito (CONTRAN et al., 1999) 

As plantas produzem uma variedade de compostos chamados metabólitos 

secundários que possuem muitas atividades biológicas com destaque para a 

atividade anti-inflamatória (YAM et al., 2008) 

A investigação atual em moléculas naturais pode ser facilitada com base na 

utilização da etnofarmacologia (VERPOORTE et al., 2005). O uso do conhecimento 

etnofarmacológico é uma maneira importante de reduzir o empirismo e aumentar a 

probabilidade de sucesso na busca de novos extratos e substâncias que tenham 

atividade terapêutica (PATWARDHAN, 2005; CORDELL e COLVARD, 2005). 

 A literatura relata a utilização popular do extrato das folhas de S. mombin em 

processos inflamatórios, de boca e garganta e em casos de prostatite (LORENZI; 

MATOS, 2008). Diante disso, pode-se dizer que essa espécie é promissora para o 

estudo de atividade anti-inflamatória e antimicrobiana, baseado no seu uso popular. 

Um trabalho de NWORU e colaboradores (2011), relatou atividade anti-inflamatória 

para a espécie S. mombin, utilizando o modelo de edema de pata induzido por 

carragenina..  
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2. 4.1 Modelo de inflamação 

No presente trabalho, foi escolhido o modelo de inflamação de peritonite 

aguda induzida por carragenina em camundongos (VINEGAR et al., 1973). Esse 

modelo possibilita a avaliação da migração leucocitária, por meio da contagem de 

leucócitos (x 103/mm3), presentes no exsudato e liberados na cavidade peritoneal, 

após a administração de carragenina, 4 horas antes da contagem das células 

(BARROS et al., 2004). 

Os modelos que utilizam a carragenina como agente flogístico vem sendo 

amplamente utilizados, tanto para a investigação da fisiopatologia da inflamação, 

como também para a triagem de substâncias anti-inflamatórias (VINEGAR et 

al.,1982; WINTER et al.,1962). A peritonite induzida por carragenina é um modelo 

experimental bem caracterizado de inflamação aguda, empregado largamente para 

testar novas terapias anti-inflamatórias por permitir a quantificação e correlação da 

migração celular e do exsudato inflamatório (SHERWOOD, TOLIVER-KINSKY, 

2004). 

 Vários mediadores pró-inflamatórios estão envolvidos na inflamação aguda 

induzida por carragenina como neuropeptídeos, prostaglandinas, óxido nítrico e 

citocinas (DE CASTRO FRANCA et al., 2007). Em relação à participação de 

citocinas pró-inflamatórias neste modelo, está bem estabelecido que os leucócitos, 

entre outras células, produzem as interleucinas (IL) IL-1β, IL-6, IL-8 e o Fator de 

Necrose Tumoral-α (TNF-α) (PEREIRA, MEDEIROS, FRODE, 2006). Por outro lado, 

os macrófagos produzem IL-10, uma citocina anti-inflamatória que possui 

mecanismos importantes no controle da inflamação (MOSSER, ZHANG, 2008). 

 

2.5  PROCESSO OXIDATIVO  X ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

Os radicais são espécies eletronicamente instáveis e, por isso, altamente 

reativas, tendo a capacidade de reagir com um grande número de compostos que 

estejam próximos. Eles podem exercer a função de agentes oxidantes, atuando 

como receptores de elétrons, ou de agentes redutores, atuando como doadores de 

elétrons (NOGUEIRA; SOUSA; FREITAS, 2013). 

Os radicais livres possuem diferentes papéis no organismo e encontram-se 

envolvidos na produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, 
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sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes. Entretanto, 

seu excesso apresenta efeitos deletérios, tais como danos ao DNA, proteínas e 

organelas celulares, como mitocôndrias e membranas, provocando alterações na 

estrutura e funções celulares (ALVES et al., 2010).  

Sabe-se que os radicais livres podem estar envolvidos em muitas doenças, 

como por exemplo, diabetes, hipertensão, arterosclerose, artrite, mal de Parkinson 

(XI et al., 2007; REED, 2011),  ansiedade, depressão (LEITE et al., 2008), espasmos  

musculares (BLOXTON et al., 2002), epilepsia (HALLIWELL,  1995), inflamação, 

câncer (VALENÇA ; PORTO, 2008),  dentre outras, assim como no processo 

senescente e senil do envelhecimento (CADENAS; DAVIES, 2000). 

Antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da oxidação através 

de um ou mais mecanismos, tais como inibição de radicais livres e complexação de 

metais (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). 

Como os sistemas antioxidantes endógenos muitas vezes são insuficientes 

para prevenir os danos causados pelos radicais livres, há necessidade de se utilizar 

antioxidantes de fonte externa (BERGER, 2005). 

Deste modo, o interesse na descoberta de substâncias naturais com atividade 

antioxidante tem aumentado significativamente, fazendo com que a comunidade 

científica busque novas fontes naturais de compostos com tal atividade.  

 

2.6  ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

As doenças infecciosas causadas por bactérias, fungos, vírus e parasitas 

ainda são uma grande ameaça para a saúde pública, apesar do enorme progresso 

na medicina humana (OKEKE et al., 2005). O desenvolvimento da resistência a 

medicamentos antimicrobianos, tem se tornado um problema mundial com efeitos 

deletérios em longo prazo (PLANTA, 2007). 

A pesquisa por novas substâncias antimicrobianas deve ser continuada e 

todas as estratégias possíveis devem ser exploradas.  Além de moléculas sintéticas, 

os produtos naturais são ainda as maiores fontes de agentes terapêuticos 

inovadores para várias condições, incluindo doenças infecciosas (CLARDY e 

WALSH, 2004). 
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Os métodos de triagem disponíveis atualmente para avaliar atividade 

antibacteriana de produtos naturais enquadram-se dentro de três grupos: 

1) métodos de difusão; 2) métodos bioautográficos; e 3) métodos de diluição. 

Os ensaios de difusão e/ou bioautográficos são considerados qualitativos. Já os 

métodos de diluição podem ser considerados semiquantitativos ou quantitativos 

(COS et al., 2006). Nesse trabalho foi utilizado o método de difusão em disco e 

métodos biautográficos, e determinadas a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a 

Concentração Bactericida Mínima (CBM) do extrato hidroetanólico das folhas de S. 

mombin. 

Diante do exposto, este trabalho visa contribuir com informações 

farmacológicas de atividade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana do 

extrato das folhas de S. mombin, assim como de citotoxicidade. 
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3  METODOLOGIA 

3.1 MATERIAL VEGETAL 
 

A matéria prima vegetal foi coletada em novembro de 2011. As folhas de S. 

mombin foram adquiridas numa fazenda particular na região de Tábua em Dom 

Marcolino Dantas/ RN com coordenadas (Tábua- RN S S° 28’ 14’’ W 35° 27’ 37’’). 

Foi depositado material testemunho no herbário da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e identificado pelo botânico Alan Roque, com número de 

exsicata 12252. Pela indisponibilidade de frutos na época da coleta, os frutos foram 

obtidos comercialmente. Foram adquiridos frutos vendidos como “cajá”. Para a 

coleta do material foi obtida autorização do Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade (SISBio)/Ministério do Meio Ambiente  (35017). Ainda, foi obtida 

autorização para acesso ao patrimônio genético com finalidade de pesquisa 

científica via Plataforma Carlos Chagas/CNPq (número do processo 010688/2012-

9).  

As folhas de S. mombin foram submetidas à secagem à sombra sob 

temperatura ambiente durante duas semanas. Após secas, as folhas foram 

trituradas em um moinho de facas. Os frutos de S. mombin in natura (pericarpo e a 

polpa) foram processados também em moinhos de facas. 

 

3.2 EXTRAÇÃO 
 

A partir de 450 g da droga vegetal de S. mombin, foi preparado um extrato por 

maceração, que consistiu em deixar a droga vegetal em contato com etanol: H2O 

(70: 30, v/v) durante sete dias. Após esse período o extrato foi filtrado obtendo assim 

o extrato hidroetanólico das folhas (EHfl).  

Para os frutos de S. mombin foi utilizado também como método de extração a 

maceração. Para isso, os frutos foram fragmentados e deixados em contato em 

etanol: H2O (70:30, v/v), pelo período de sete dias. Após esse período, a solução foi 

filtrada, originando o extrato hidroetanólico dos frutos (EHfr).    

Os extratos obtidos foram concentrados sob pressão reduzida com auxílio de 

um evaporador rotatório à temperatura de 45° C até eliminação total do solvente 

orgânico. 
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Parte dos extratos foi liofilizada para a realização dos testes analíticos e 

biológicos. 

 
3.3 FRACIONAMENTO 
 

Para a caracterização dos compostos ativos da espécie S. mombin, os 

extratos hidroetanólicos foram submetidos à partição líquido-líquido com solventes 

de polaridade crescente n- Hexano (Hex) (3× 300 mL), Diclorometano (DCM) (3× 

300 mL),  acetato de etila (AcOEt) (3× 300 mL) e n-butanol (ButOH) (3× 300 mL). 

Após a partição foram obtidas cinco frações Hex, DCM, AcOEt, ButOH e fração 

aquosa residual (Frs). As frações foram concentradas com o auxílio de um 

evaporador rotatório sob temperatura de 45°C até a eliminação total do solvente 

orgânico. 

 

3.4  ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (CCD) 

 

O EHfl e o EHfr , juntamente com as frações (Hex, DCM, AcOEt, ButOH),  de 

S. mombin foram analisados previamente por CCD utilizando como fase estacionária 

cromatoplacas de alumínio de sílica gel 60 GF254 e como fases móveis, foram  

utilizados sistemas eluentes diversos de acordo com a classe de metabólitos de 

interesse (WAGNER; BLADT, 2001). Os reveladores utilizados foram: vanilina 

sulfúrica, reagente de Dragendorff, cloreto férrico e o Reagente Natural A 

(difenilboriloxietilamina 0,5% em metanol). Os cromatogramas foram visualizados 

sob luz UV 254 e 365 nm. Para a identificação dos compostos presentes no extrato 

foram utilizados padrões de referências adquiridos da Sigma Aldrich ®. 

 

3.5 ANÁLISE DO EXTRATO DE S. mombin POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 

ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 

 

A análise por CLAE do EHfl de S. mombin foi realizada no laboratório de 

Farmacognosia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob orientação 

do Prof. Dr. Flávio Henrique Reginatto e dos alunos Caroline Flach Ortmann e Vitor 

Clasem Chaves. O cromatógráfo líquido utilizado foi da marca PerkinElmer Série 

200, equipado com detector de arranjo de diodos (DAD), bomba quaternária, 
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desgaseificador em linha e auto-amostrador Os dados foram processados usando o 

TotalChrom® software Workstation.  

Primeiramente, foi realizada uma busca na literatura por sistemas de análise 

por CLAE para flavonoides e compostos fenólicos. Partiu-se desses sistemas para 

desenvolver o método de análise utilizado neste trabalho. Os principais sistemas 

eluentes testados na análise das folhas de S. mombin foram: 

Sistema 1  Solvente A: (solução aquosa de tampão fosfato (pH 2,8) B: (acetonitrila) 

com início: AB (80:20) para AB (60:40) durante 12 min; 12-17 min isocrática AB (60: 

40); 17-23 min variação linear AB (20:80); 23-25 isocrático AB (20:80) (SILVA, 

2012). 

Sistema 2   Solvente A (acetonitrila) e solvente B (ácido acético a 1%, ajustado a 

pH 3,0) como se segue: 0-30 min, variação linear de AB (5:95) para AB (20:80); 30-

40 min, isocrática AB (20:80 v/v) (COSTA et al, 2011). 

Sistema 3  Solvente A (acetonitrila) e solvente B (ácido acético a 1%, ajustado a pH 

3,0) como se segue: 0-50 min, variação linear de AB (10:90) para AB (18:82); 50-70 

min isocrático AB (18:82). 

Solvente 4  Solvente A (acetonitrila) e B (ácido acético 1%, ajustado a pH 3,0) 

como se segue: 0-5 min, isocrático AB (13: 87; 5-25 min, variação linear AB (18:82); 

25-30 min variação linear de AB (20:80); 30-35 min variação linear AB (79:21). 
 

Dentre os sistemas testados selecionou-se as seguintes condições 

cromatográficas para a análise do EHfl: sistema 4; coluna Luna RP C18 (250 mm × 

4,6 mm de diâmetro, 5 µm) (Phenomenex®). Foram utilizados como padrões de 

referência o ácido clorogênico, o ácido elágico e a isoquecetrina (Sigma Aldrich ®).  

A análise do EHfr foi realizada do laboratório Labmult da UFRN. O 

equipamento utilizado foi da marca Varian Prostan com detector de arranjo de 

diodos (DAD) e bomba quaternária. O sistema eluente desenvolvido foi adaptado do 

sistema 4 utilizado para a análise do EHfl de S. mombin. As condições 

cromatográficas utilizadas foram: coluna tipo Luna RP C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 

µm) (Phenomenex®). A eluição foi realizada em gradiente, utilizando uma 

combinação de solventes: A (acetonitrila) e B (ácido acético 1%, ajustado a pH 3,0) 

como se segue: 0-5 min, isocrático AB (13:87; 5-25 min, variação linear AB (18:82); 
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25-30 min variação linear de AB (20-80); 30-35 min variação linear AB 

(21:79). Foram utilizados como padrões de referência o ácido clorogênico e a rutina 

(Sigma Aldrich®).  

A taxa de fluxo para todas as amostras e padrões foram mantidas constante a 

1,0 mL/min e o volume de injeção foi de 20 . A amostra e os padrões de referência 

foram filtrados antes da injeção com membrana de PVDF de 0, 45 µm. 

A identidade dos picos foi confirmada pela: 

i: análise do perfil do extrato; 

ii: análise do perfil dos padrões (comparação do espectro de UV e do tempo 

de retenção);iii: análise da co-injeção (extrato + padrão) para verificar o aumento da 

área do pico de interesse. 

 

3.6 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA 

Foi desenvolvida uma metodologia analítica para a quantificação dos 

compostos presentes nas folhas de S. mombin. A metodologia foi validada segundo 

os parâmetros analíticos preconizados pela ANVISA (BRASIL, 2003 a) e pela ICH 

guideline (2005). Os parâmetros analisados foram: linearidade; seletividade; 

precisão; exatidão; limite de detecção e limite de quantificação. 

 

� Linearidade  

A linearidade do método foi determinada através da construção de curvas 

analíticas dos padrões do ácido clorogênico e do ácido elágico, contendo cinco 

níveis de concentrações diferentes, em cada uma delas. Cada solução foi analisada 

em triplicata.  As médias das áreas obtidas através da análise das soluções foram 

utilizadas para a construção da curva padrão. 

 

� Seletividade 

A seletividade foi determinada através da análise da pureza dos picos 

cromatográficos. Para a sua determinação, foi utilizado o detector de arranjo de 

diodo para demonstrar que o pico cromatográfico analisado correspondia apenas a 
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um só composto. Para isso, foi utilizada a análise da pureza do pico através da 

varredura na região do ultravioleta e da comparação dos espectros com padrões de 

referência. 

 

� Precisão 

A precisão foi determinada através dos ensaios de repetibilidade (precisão 

intra-corrida) e precisão intermediária (precisão inter-corridas). Para a determinação 

da repetibilidade foram utilizadas três concentrações diferentes de soluções 

padrões. A análise foi realizada em triplicata e o resultado foi expresso pelo 

coeficiente de variação (CV). Uma boa repetibilidade foi obtida a partir de uma baixa, 

média e maiores concentrações da curva, com um C.V< 5%. O ensaio de precisão 

inter-corridas foi determinado também por meio da análise de três concentrações 

diferentes em triplicata, obedecendo a linearidade do método, em dois dias 

diferentes.  

� Exatidão 
 

A exatidão do método foi determinada através dos ensaios de recuperação 

avaliando as concentrações da amostra e soluções padrão, bem como os valores 

médios de recuperação. 

� Limite de detecção e quantificação 

O limite de detecção foi calculado pelo o método da relação sinal-ruído. Para 

a determinação da relação sinal-ruído, foi feita a comparação entre as medições dos 

sinais dos padrões de referência em baixas concentrações, com áreas dos ruídos da 

matriz. Assim, o limite de detecção foi a menor concentração do padrão que 

apresentou uma relação sinal: ruído 3:1. 

O limite de quantificação foi determinado por meio do coeficiente de variação, 

em que a concentração da amostra foi reduzida até chegar a um coeficiente de 

variação que não ultrapassasse uma variação de 5%. 

 

 3. 6.1 Análise quantitativa do extrato das folhas de S. mombin  por CLAE 

 
Para a quantificação dos compostos de interesse foram preparadas soluções-

padrão em concentrações diferentes de: ácido clorogênico, 10,0, 20,0, 30,0, 40,0, 
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50,0 /mL; e ácido elágico 20,0, 30,0, 40,0, 50,0, 60,0 /mL. As soluções-padrão 

foram analisadas em triplicata considerando as áreas dos picos. Após a obtenção da 

equação da reta os compostos foram quantificados. 

 

3.7  AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES BIOLÓGICAS 

 

3.7.1 Atividade Anti-inflamatória 

 

 Os ensaios para avaliação da atividade anti-inflamatória foram realizados 

apenas com o extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin (EHfl). A avaliação da 

atividade anti-inflamatória foi realizada em colaboração com o Prof. Dr. Matheus de 

Freitas Fernandes-Pedrosa e das doutorandas Mariana Angélica Oliveira Bitencourt 

e Maira Conceição Jerônimo de Souza Lima. 

 

3.7.1.1 Animais 

Para o experimento foram utilizados camundongos da espécie BALB/c com 

6–8 semanas de idade, obtidos do biotério da Faculdade de Farmácia-UFRN. Os 

camundongos foram alojados em gaiolas (6 animais por gaiola), a uma temperatura 

ambiente de 22 ± 2 ° C, com ciclo claro/escuro de 12 h: 12 h. Os animais tiveram 

livre acesso à comida e água. Foram utilizados seis animais por grupo, sendo que o 

grupo controle recebeu apenas solução salina. A utilização dos animais foi aprovada 

pela Comissão de Ética no uso de em Animais (CEUA) com número de protocolo 

013/2013. 

                                                                                                                                          

3.7.1.2 Peritonite induzida por carragenina 

 

A inflamação foi induzida nos animais por administração intraperitoneal (i.p.) 

com a carragenina (Sigma Aldrich®) a uma concentração de 1 mg/mL. Os animais 

foram divididos em grupos que foram pré-tratados intraperitonealmente com o 

veículo (salina, 0,1 mL/10 g)  ou com  dexametasona (Dexa) 0,5 mg/kg ou com o 

EHfl (100, 200, 300, 500 mg/kg) ou  com 200 mg/kg das frações DCM, AcOEt, 

ButOH e Frs ou com os compostos ácido clorogênico e ácido elágico nas doses (2, 

2,5 e 5 mg/kg). Trinta minutos após o tratamento com as amostras, os animais 

receberam a injeção na cavidade peritoneal de 50 µL de carragenina 1%. Após 4 
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horas, os animais foram sacrificados com overdose de tiopental na dose 80 mg/kg 

pela via intraperitoneal, seguido de deslocamento cervical. Os exsudatos peritoneais 

foram  coletados com 2 mL de PBS gelado por laparoscopia abdominal. Os 

exsudatos foram centrifugados a 250 x g durante 5 min, a 4°C. O pellet celular foi 

diluído 1:10 em solução de Türk, e o número total de leucócitos foi determinado na 

câmara de Neubauer (adaptado  de COSTA et al., 1988). 

 

Quadro 1: Distribuição dos grupos no modelo de peritonite induzida por carragenina, para 

avaliação da atividade anti-inflamatória do extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin. 

 

            Grupos 
Tratamento, via i.p. Agente flogístico 

via i.p., após 30’  

Grupo 1 (6 animais) Salina  

50 µL de carragenina 1% 

Grupo 2 (6 animais) Extrato hidroetanólico (100 
mg/kg) 

Grupo 3 (6 animais) Extrato hidroetanólico 
 (200 mg/kg ) 

Grupo 4 (6 animais) Extrato hidroetanólico 
 (300 mg/kg) 

Grupo 5 (6 animais) Extrato hidroetanólico 
(500 mg/kg) 

Grupo 6 (6 animais) Dexametasona 
 (0,5 mg/kg) 

 

Quadro 2 : Distribuição dos grupos do modelo de peritonite induzida por carragenina, para 
avaliação da atividade anti-inflamatória das frações das folhas de S. mombin. 

Grupos Tratamento, via i.p. Agente flogístico  

via i.p., após 30’ 

Grupo 1 (6 animais) Salina 

50 µL de carragenina 1% 

Grupo 2 (6 animais) Fração Diclorometano 
(200 mg/kg) 

Grupo 3 (6 animais) Fração Acetato de etila 
 (200 mg/kg) 

Grupo 4 (6 animais) Fração n- Butanol  
(200 mg/kg) 

Grupo 5 (6 animais) Fração residual  
(200 mg/kg) 

Grupo 6 (6 animais) Dexametasona (0,5 mg/kg)  
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Quadro 3 : Distribuição dos grupos do modelo de peritonite induzida por carragenina, para 
avaliação da atividade anti-inflamatória do ácido clorogênico e  do ácido elágico. 

Grupos Tratamento, via i.p. Agente flogístico  

via i.p., após 30’ 

Grupo 1 (6 animais) Salina 

50 µL de carragenina 1% 

Grupo 2 (6 animais) Ácido clorogênico 
 (2 mg/kg) 

Grupo 3 (6 animais) Ácido clorogênico 
 (2,5 mg/kg) 

Grupo 4 (6 animais) Ácido clorogênico 
 (5 mg/kg) 

Grupo 5 (6 animais) Ácido elágico 
 (2 mg/kg) 

Grupo 6 (6 animais) Ácido elágico 
 (2,5 mg/kg) 

Grupo 7 (6 animais) Ácido elágico 
 (5 mg/kg) 

Grupo 8 (6 animais) Dexametasona (0,5 mg/kg)  

 

3.7.2 Avaliação da Atividade Antioxidante  

Os testes para a avaliação das atividades antioxidante foram realizados em 

colaboração com o Prof. Dr. Hugo Alexandre de Oliveira Rocha, do Departamento 

de Bioquímica/UFRN e com a Profa. Dra. Katia Castanho Scortecci, do 

Departamento de Biologia/ UFRN e da doutoranda Ana Karina Lima. 

Os ensaios para avaliação da atividade antioxidante foram realizados com o 

EHfl,  com as frações (Dcm, AcOEt, ButOH e Frs) e com os compostos ácido elágico 

e ácido clorogênico. Em relação aos frutos, foi avaliada a atividade do EHfr e da 

rutina. Os extratos e as frações foram testados nas concentrações de 60, 125, 250, 

500 µg/mL e, os compostos nas concentrações de: 5, 15, 30, 60 µg/mL. Foram 

realizados os testes de atividade sequestradora de radicais livres DPPH; sequestro 

do superóxido; sequestro de radicais hidroxilas e avaliação do poder redutor. 

 

3.7.2.1 Atividade sequestradora de radicais livres DPPH 

 

A atividade sequestradora do radical DPPH foi avaliada de acordo com o 

método de Shimada et al.(1992), com algumas modificações. Aos extratos, frações e 
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compostos foram acrescentados 1,5 mL de metanol e posteriormente adicionado 1 

mL da solução metanólica de DPPH (Fluka) a 0,1 mM. Em seguida, a absorbância 

foi medida em 517 nm. A atividade de sequestro do radical (%) foi calculada pela 

seguinte equação: 

 
Atividade sequestradora (%) = (1 - A1/A0) x 100% 

 

A0= a absorbância do controle 

A1= absorbância das amostras 
 

 

3.7.2.2 Teste do sequestro do íon superóxido (O2 
-) 

O ensaio é baseado na capacidade de inibição da redução fotoquímica do 

tetrazólio (NBT) no sistema de riboflavina-luz-NBT (DASGUPTA; DE, 2004). Para 

cada 3 mL da solução reagente contendo tampão fosfato 50 mM (pH 7,8), metionina 

13 mM, riboflavina 2 µM, EDTA 100 µM e NBT 75 µM foram adicionados uma 

solução de 1 mL dos extratos, frações e dos compostos. A produção do azul de 

formazana foi verificada pelo monitoramento através da leitura da absorbância a 560 

nm após 10 minutos de iluminação com lâmpada fluorescente. Toda reação foi 

realizada dentro de câmara dissipadora de luz. Para o branco, foram utilizados tubos 

idênticos contendo os reagentes que foram mantidos no escuro.  

 

3.7.2.3 Poder redutor 

O poder redutor das amostras foi quantificado previamente pela metodologia 

descrita por Athukorala et al. (2006). Os extratos, as frações e os compostos em 

diferentes concentrações foram incubados com tampão fosfato (0,2 M, pH 6,6) e 

ferricianeto de potássio (1%) a 50° C. A reação foi finalizada pela adição da solução 

de TCA (10%), e posteriormente misturada com água destilada e cloreto férrico 

(0,1%). A absorbância foi medida a 700 nm. 

 

3.7.2.4  Atividade sequestradora do radical hidroxila (OH-) 

A atividade sequestradora dos radicais hidroxilas foi investigada usando a 

reação de Fenton de acordo com a metodologia descrita por Smirnoff e Cumbes 
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(1989), com pequenas modificações. Os extratos, as frações e os compostos em 

diferentes concentrações, foram colocados em 3 mL de tampão fosfato (150 Mm pH  

7,4), incubados com FeSO4. 7 H2O (10 mM), EDTA (10 mM) e sacililato de sódio (2 

mM), H2O2 30% (200 µL). A solução foi incubada por 1 h e a reação detectada por 

monitoramento da absorbância a 510 nm. No branco o H2O2 foi substituído pelo 

tampão. 

 

3.7.3  Atividade antiproliferativa 

Os testes para a avaliação da atividade antiproliferativa foram realizados em 

colaboração com o Prof. Dr. Hugo Alexandre de Oliveira Rocha, do Departamento 

de Bioquímica/UFRN e com a Profa. Dra. Katia Castanho Scortecci, do 

Departamento de Biologia/ UFRN e da doutoranda Ana Karina Lima. 

 

3.7.3.1 Teste de Viabilidade Celular – MTT 

 

Foi analisada a capacidade de células tratadas com extratos, frações e os 

compostos em reduzir o composto MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difenil tetrazólio) a sais de formazana, a redução é realizada por desidrogenases 

mitocondriais de células com mitocôndrias íntegras. A redução do composto MTT a 

formazana foi verificada por espectrofotometria e foi considerada diretamente 

proporcional a atividade mitocondrial e viabilidade celular. As células utilizadas foram 

da linhagem de fibroblastos 3T3, o qual foram cultivadas em frascos de 75 cm2 com 

7 mL meio de cultura Eagle modificado Dulbecco (DMEM). Depois desse período, os 

extratos foram adicionados em diferentes concentrações, que foram padronizadas 

de acordo com as concentrações utilizadas nos testes antioxidantes (60, 125 µg/mL) 

e foi testada uma concentração maior de 500 µg/mL, a fim de verificar se os 

extratos, frações ou compostos apresentavam citotoxicidade com aumento da 

concentração, nos períodos de 24 h. Após a incubação, as amostras, foram 

removidas e posteriormente foi adicionado o reagente MTT (5 mg/mL) (Sigma-

M5655) em meio fresco DMEM. As células foram então incubadas por 4 horas a     

37 °C e 5% de CO2. Para solubilizar os cristais de formazana, foi adicionado 200 µL 

de álcool etílico absoluto em cada poço e cuidadosamente misturado, após 15 

minutos de agitação em mesa agitadora a absorbância foi lida 562 nm usando o 
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leitor de ELISA (Biotec µQuant). Como controle foram utilizadas células normais não 

tratadas, sendo cultivadas somente na presença do meio DMEM, o valor obtido com 

o controle foram considerado como 100% de proliferação. A porcentagem de 

proliferação celular foi calculada pela seguinte fórmula:  

 

% de proliferação celular = Abs. da amostra 570 nm x 100  

                                               Abs.  do controle 570 nm 

 

3.7.4   Análise estatística 

Foram utilizados no tratamento dos dados obtidos na avaliação da atividade 

anti-inflamatória, antioxidante e antiproliferativa a análise de variância (ANOVA) e o 

método paramétrico de Tukey e o teste-t de Student para determinar as diferenças 

entre os grupos. Para realização dessa análise foi utilizado o programa estatístico 

INSTAT, Graph-Pad, San Diego, Califórnia. 

 

3.7.5 Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro  do extrato de folhas e dos 

frutos de S. mombin 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada em cooperação com o 

Prof. Dr. Flavio Henrique Reginatto, do Departamento de Farmácia, da Universidade 

Federal de Santa Catarina e da doutoranda Tatiana Guimarães Rosa. 

 

3.7.5.1  Cepas bacterianas 
 

As cepas de bactérias testadas foram linhagens padrão ATCC (American 

Type Culture Collection) de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Enterococcus 

faecalis (ATCC 29212), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli 

(ATCC 25922), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Streptococcus pyogenes 

(ATCC19615), Streptococcus pneumonie (ATCC 94619), Clostridium sporogenes 

(ATCC 11437), Enterobacter Cloacae (ATCC 137047), Salmonella typhimurium 

(ATCC 14028) e Shigella flexneri (ATCC 12022). 
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3.7.5.2  Difusão em disco 
 

A atividade antimicrobiana do EHfl e EHfr de S. mombin, frente aos micro-

organismos selecionados foi realizada, inicialmente, pelo método de difusão em 

disco conforme normas preconizadas pela Clinical and Laboratory Standards 

Institute (NCCLS/CLSI, 2003 a). Foram preparadas suspensões, através do método 

direto, inoculando-se colônias do micro-organismo a ser testado em solução 

fisiológica esterilizada ate atingir a concentração de 1,5 x 108 UFC/mL, a qual foi 

medida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 635 nm correspondendo 

a uma absorbância entre 0,08 a 0,10. Na placa de Petri contendo o meio de cultura 

adequado para o crescimento do microorganismo, a suspensão do microorganismo 

foi inoculada com o auxilio de swab, através da técnica de três direções. Discos 

redondos de papel adsorvente, com diâmetro de 6,0 mm, impregnados com 25 µL 

de extratos foram aplicados nas placas já inoculadas, juntamente com o controle 

positivo e negativo do teste. Como controle negativo foi utilizado um disco de papel 

impregnado com 25 µL de DMSO. Para controle positivo frente a Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923), foi utilizado disco de oxacilina; Enterococcus faecalis (ATCC 

29212) Escherichia coli (ATCC 25922), ampicilina; Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC27853), ceftazidina; Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), ceftadizina; 

Streptococcus pyogenes (ATCC19615), levofloxacina; Streptococcus pneumonie 

(ATCC 94619), clorofenical; Clostridium sporogenes (ATCC 11437), imipenem; 

Enterobacter Cloacae (ATCC 137047), clorofenicol; Salmonella typhimurium (ATCC 

14028) e Shigella flexneri (ATCC 12022), doxiciclina. As placas de Petri foram 

incubadas em estufa bacteriologica (bactérias 16-18 h a 35°C) e em seguida foram 

realizadas as leituras dos diâmetros dos halos de inibição. Todos os testes foram 

realizados em duplicata. Como o extrato apresentou halo de inibição frente a 

algumas bactérias testadas foi realizada a determinação da (CIM) e da (CBM). 

 
3.7.5.3  CIM (Concentração Inibitória Mínima)   
 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada através do método de 

microdiluição em caldo conforme normas preconizadas pela Clinical and Laboratory 

Standards Institute (NCCLS/CLSI, 2003 b). A técnica de microdiluição em caldo foi 

realizada através de diluições sucessivas (diluição seriada em microplacas) do 

agente antimicrobiano que apresentou halo de inibição ≥ 9 mm. As microplacas 
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contendo o caldo foram adicionadas a suspensão bacteriana padronizada e as 

sucessivas diluições do extrato. 

Após incubação em estufa bacteriológica, conforme tempo e temperatura 

adequados de crescimento para cada microorganismo, as microplacas foram 

examinadas visualmente observando a presença de turbidez ou precipitado. Este 

teste foi realizado em duplicata. 

 

3.7.5.4 CBM (Concentração Bactericida Mínima) 

Para a determinação da CBM, foram selecionadas as culturas que 

apresentaram inibição do desenvolvimento bacteriano do ensaio de CIM. Foram 

feitos repiques em meio sólido dos poços das microplacas que apresentarem 

turbidez ou precipitado e foram colocadas em estufa bacteriológica. Após a 

incubação em estufa, as placas foram examinadas para a visualização do 

crescimento bacteriano. 

Para a interpretação dos resultados foram considerados que a inibição no 

ensaio de (CIM) e o crescimento na subcultura (CBM) significam ação bacteriostática 

e a ausência de crescimento na subcultura significa ação bactericida (BARON; 

FINEGOLD, 1990).  

 

3.7.2.5  Bioautografia 

O ensaio de bioautografia foi realizado através do método de Homans; Fuchs 

(1970) adaptado de Alves e colaboradores (2009) e Holetz e colaboradores (2002). 

O extrato foi aplicado em uma cromatoplaca de alumínio de sílica gel 60 GF254, a 

qual foi eluída com solventes de polaridade adequada para a amostra (AcOEt: Ác. 

fórm: H2O/ 8,7: 0,7: 0,7). Após a evaporação do solvente, a cromatoplaca foi 

depositada em meio de cultura específico, contendo a suspensão do 

microorganismo, ajustada até atingir a concentração de 1,5 x 108 UFC/mL, a qual foi 

medida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 635 nm correspondendo 

a uma absorbância entre 0,08 a 0,10. A placa foi incubada em estufa bacteriológica 

e os resultados foram avaliados mediante formação de halo(s) de inibição em torno 

da(s) banda(s) cromatográfica(s) correspondente(s) à substância(s) ativa(s) dos 

extratos testados, após nebulização da solução aquosa de cloreto de 2, 3, 5-trifenil 

tetrazólio (TTC). Foi feito também uma placa controle revelada com vanilina sulfúrica 
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para a análise do perfil fitoquímico do extrato. Essa placa foi comparada com a placa 

teste. 

O critério empregado para a interpretação dos resultados da bioautografia foi 

o aparecimento de zonas claras em torno das bandas na CCD, indicando a 

respectiva atividade antimicrobiana (HAMBURGER; CORDEL, 1987).  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1  ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA (CCD) 

O EHfl e as frações Hex, DCM, AcOEt, ButOH, obtidas da partição líquido-

líquido foram previamente analisados por CCD. A análise mostrou após a revelação 

com a vanilina sulfúrica (Figura 5a) a presença de quatro bandas (Rf 0,4 a 0,9) de 

coloração amarela, que indicam a presença de flavonóides e também outros tipos de 

metabólitos com coloração rosácea sugestivo de ácidos fenólicos, taninos, 

esteroides ou terpenos. Após revelação com o cloreto férrico, foi observado o 

desenvolvimento de coloração escura para as mesmas bandas, indicando tratar-se 

de compostos fenólicos (Figura 5b). Quando revelado com o Reagente Natural A, foi 

observado o desenvolvimento de manchas amarelas fluorescente (Rf 0,4 a 0,9), 

confirmando a presença dos flavonoides no EHfl (Figura 5c). Ainda foi observado o 

desenvolvimento de uma mancha de coloração azul fluorescente com Rf 0,9, 

confirmando a presença de ácidos fenólicos. Após a revelação com o reagente de 

Dragendorff não houve o desenvolvimento de nenhuma banda característica de 

coloração alaranjada, indicativa da presença de alcaloides ou compostos 

nitrogenados (Figura 5d). No entanto, cabe ressaltar que o extrato foi preparado por 

maceração sem utilizar o método clássico de extração ácido-básico para alcaloides, 

o que pode mascarar o resultado obtido. 
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De acordo com o perfil cromatográfico observado no  EHfl e nas frações, 

foram selecionados os padrões de  canferol (Canf), quercetina (Querc) e ácido 

elágico, para análise comparativa quanto à coloração e ao valor do Rf no extrato e 

frações. A presença dos compostos quercetina e ácido elágico no extrato das folhas 

de S. mombin foi relatada previamente por Silva et al., (2012). De acordo com a 

análise do EHfl realizada por CCD foi observada a presença de manchas com 

coloração e Rf similares ao ácido elágico (coloração azul, Rf= 0,28), a quercetina 

(coloração amarela, Rf= 0,46) e ao canferol (coloração azul, Rf 0,5). As amostras 

também foram analisadas por Co-CCD (Figura 6).  

Figura 5: CCD do extrato hidroetanólico (EHfl) de S. mombindas folhas e das frações: hexano 
(Hex), diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt) e n-butanol (ButOH). Reveladores: (a) 
Vanilina sulfúrica; (b) Reagente Natural A; (c) Dragendorff; (d) Cloreto férrico. Fase móvel: 
Acetato de etila: ácido fórmico: H2O (8, 6: 0,7: 0,7 v/v/v). 
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A análise do EHfl por CCD indicou a presença do ácido elágico, quercetina e 

canferol. Na literatura já existe o relato do isolamento do ácido elágico e da 

quercetina a partir do extrato metanólico das folhas (SILVA, 2012). Neste estudo 

adicionalmente a esses compostos foi identificada a presença do canferol no extrato 

hidroetanólico das folhas de S. mombin. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                

                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Co-CCD do extrato hidroetanólico de S. mombin (EHfl) e do canferol (C). 
Revelador: Reagente Natural A/ UV 365 nm. Fase móvel: Tolueno: acetato de etila: ácido 
fórmico (5: 5: 0,5 v/v/v). 
 

 

      EHfl       EHfl +C           C 

Figura 6: Co-CCD do extrato hidroetanólico das folhas (EHfl) de S.mombin e dos padrões ácido 
elágico (AE) (a) quercetina (Q) (b). Revelador- Reagente Natural A/ UV 365 nm. Fase móvel: tolueno: 
acetato de etila: ácido fórmico (5:5:0,5 v/v/v). 
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Em relação aos frutos, o EHfr e as frações foram analisados por CCD, 

utilizando como fase fixa sílica gel 60 GF254. Após a eluição, as cromatoplacas foram 

reveladas com vanilina sulfúrica e Reagente Natural A e visualizadas sob luz UV 365 

nm, e observada nas frações AcOEt e ButOH a presença de manchas de coloração 

amarela, característica de flavonoides (Figura 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na literatura foram encontrados quatro estudos químicos realizados com os 

frutos. No primeiro, foi avaliado o teor de flavonoides totais no extrato dos frutos de 

S. mombin, pelo método de Folin-Ciocalteu, sendo observado um teor de 2,02-2,90 

mg/g do extrato (SILVA GOMES et al, 2012). No estudo realizado por Vieira et al., 

(2011) foi verificado um teor de compostos fenólicos equivalente a 70,92 mg de  

ácido gálico/ 100g de polpa do fruto de S. mombin. Tiburskis et al., (2011) também 

avaliaram o teor de compostos fenólicos sendo  encontrado 17,5 mil TEAC g−1 e 260 

mg  equivalente a ácido gálico/100 g de extrato. Ainda foi detectada a presença de 

saponinas, taninos, antraquinonas, esteroides, terpenoides, flavonoides, glicosídeos 

cardiotônicos nos frutos, por triagem fitoquímica (AKINMOLADUN; OBUOTOR e 

FAROMBI, 2010). Como pode ser observado, foram encontrados apenas estudos 

que avaliaram o teor de flavonoides e fenólicos totais e uma triagem fitoquímica. 

Portanto, até o momento não havia sido identificado nenhum composto nos frutos de 

S. mombin.  

Figura 8: CCD do extrato hidroetanólico dos frutos de S.mombin (EHfr) e das frações hexano (HEX), 
diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt) e n-butanol (ButOH). Reveladores: (a) Vanilina 
sulfúrica; (b) Reagente Natural A/ 365 nm. Fase móvel: acetato de etila: ácido fórmico: H2O 
(9:0,5:0,5, v/v/v/). 
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Dessa forma, destaca-se neste estudo a identificação do flavonoide rutina nos 

frutos de S. mombin. Uma análise qualitativa por CLAE foi realizada para a 

confirmação da presença desse composto no EHfr. 

 

4.2  ANÁLISE DOS EXTRATOS DE S. mombin POR CLAE 

De acordo com os resultados obtidos na análise do EHfl e do EHfr de S. 

mombin por CCD, deu-se continuidade aos estudos por CLAE, para confirmar a 

presença dos compostos observados nos extrato e desenvolver e validar um método 

para quantificá-los. A validação do método e a quantificação dos compostos foi 

realizada apenas para o extrato das folhas. 

 

4.2.1  Análise do extrato hidroetanólico das folhas   

Através de uma busca na literatura foi verificado apenas um estudo  que 

analisou por CLAE o extrato metanólico das folhas de S. mombin (SILVA et al., 

2012). Esse sistema foi testado inicialmente para os extratos deste estudo, porém o 

cromatograma não apresentou boa resolução. Outras pesquisas na literatura 

também foram realizadas em busca de sistemas de análise para flavonoides e 

ácidos fenólicos, porém alguns dos sistemas testados resultaram em picos pouco 

simétricos e com baixa resolução, o que pode ser justificado por serem matrizes 

diferentes. 

Depois de várias tentativas com os sistemas descritos na literatura, foi 

avaliado o sistema 2 (ver seção 3.6) descrito por Costa et al., (2011), na qual foi 

observada uma baixa resolução e tempo de análise curto. Então, foram realizadas 

modificações resultando no sistema 3 (ver seção 3.6), na qual o tempo de análise foi 

aumentando, o fluxo foi diminuído e o gradiente foi sendo alterado de forma mais 

lenta, para obter uma boa separação dos picos de interesse. Nessa primeira 

tentativa, foi observado que o pico que correspondia ao ácido elágico (Tempo de 

retenção (Rt)= 13 min apresentava baixa resolução (Figura 9), então foram feitas 

novas modificações. 
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Após várias modificações nas condições cromatográficas, obteve-se um  

Após várias modificações nas condições cromatográficas, obteve-se um 

sistema considerado adequado, por meio da análise dos parâmetros de 

desempenho cromatográfico (Quadro 5), que estavam de acordo com os valores 

preconizados pela a literatura (RIBANI, et al., 2004). 

Quadro 4 : Parâmetros de desempenho cromatográfico. 

Compostos  * N° pratos teóricos  * Resolução  * Fator de cau da 

Ácido clorogênico 10.167 2,0 0,9 

Ácido elágico 14.813 2,0 0,75 

Isoquercetrina 20.174 2,69 0,87 

* Valores de referência: N° pratos teóricos > 2000; Resolução >1,5; Fator de cauda <2.  

  Fonte: (Ribani, et al., 2004). 

 

 

O método desenvolvido permitiu a identificação  de três  picos principais a 340 

nm. Os picos com tempos de retenção de 8,28, 34,21 e 41,29 min, foram 

identificados como ácido clorogênico, ácido elágico e isoquercetrina, 

respectivamente (Figura 10). A identidade dos picos foi confirmada através  da 

comparação do tempo de retenção e do espectro de UV com o padrão de referência 

e também através do aumento da área do pico, com a co-injeção do extrato + 

padrão. Foi observado para o ácido clorogênico um máximo de absorção de 325 nm, 

para o ácido elágico máximo de 251 nm e para a isoquercetrina, dois máximos de 

Figura 9: Cromatograma obtido por CLAE- DAD (analisado a 340 nm) do extrato hidroetanólico 
das folhas de S. mombin. 
 

 

13 min 
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absorção em torno de 257 e 353 nm.  Esses valores foram comparados com os 

máximos de absorção dos padrões de referência e com dados da literatura 

(RIVELLI, 2007), sendo observado similaridade nos valores encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise qualitativa do EHfl por CLAE permitiu a identificação de três 

compostos, ácido clorogênico, ácido elágico e isoquercetrina. Na literatura não 

existe relato da identificação do ácido clorogênico e da isoquercetrina no extrato das 

folhas de S. mombin. Em relação ao ácido elágico, sua presença já foi identificada 

por CLAE no extrato metanólico das folhas (SILVA, 2012). Porém, o sistema 

utilizado pelos autores no trabalho citado, quando aplicado neste trabalho resultou 

em uma baixa resolução dos compostos analisados e os picos de interesse 

mostraram-se pouco simétricos. Desta forma, destacam-se os resultados obtidos no 

presente trabalho, uma vez, já que o método desenvolvido permitiu a identificação 

de três compostos majoritários: o ácido clorogênico, o ácido elágico e a 

isoquecetrina, apresentando picos simétricos e com boa resolução.  

   
 

 

 

251 nm 325 nm 

257 nm 
353 nm 

1 

2 

3 

Figura 10: Cromatograma obtido por CLAE - DAD (UV 340 nm) do extrato hidroetanólico das 
folhas de S. mombin. ácido clorogênico (1), ácido elágico (2). isoquercetrina (3). 
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Após a análise qualitativa do EHfl a metodologia foi validada para a 

quantificação do ácido clorogênico e ácido elágico nesse extrato. Devido a 

indisponibilidade de quantidade suficiente do padrão de isoquercitrina, esse 

composto não foi quantificado. 

Adicionalmente, de acordo com os resultados obtidos nos ensaios in vivo, 

optou-se por analisar o perfil das frações obtidas da partição do extrato das folhas 

de S. mombin para a identificação inicial do ácido clorogênico e ácido elágico, 

compostos bioativos analisados nos ensaios de atividade anti-inflamatória. Para 

essa análise foi utilizado o mesmo sistema gradiente da análise das folhas e o 

mesmo cromatográfo, porém a coluna utilizada foi de outra marca, pois essa análise 

foi realizada em período posterior. A troca da coluna ocasionou mudanças nos 

tempos de retenção e na resolução dos compostos e o ácido elágico não conseguiu 

se adaptar a coluna. No entanto mesmo com essas alterações pode-se observar nas 

frações DCM, AcOEt, ButOH a presença do ácido clorogênico com tempo de 

retenção de 5 min, no comprimento de onda UV de 340 nm (Figura 11). O ácido 

elágico não foi analisado, pois o padrão não conseguiu interagir com a coluna 

cromatográfica.   

Após a análise, pode-se verificar que todas as frações apresentaram o ácido 

clorogênico, com tempo de retenção de 5 min, exceto a fração residual que 

apresentou apenas um composto não identificado no comprimento de onda de onda 

do UV de 340 nm. Foi ainda observado nas frações DCM, AcOEt, ButOH um perfil 

semelhante dos compostos, sendo observado apenas diferencias nos seus teores 

(Figura 11). 
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4.2.2  Análise do extrato hidroetanólico dos frutos  de S. mombin  

A metodologia de separação dos compostos do EHfr foi adaptada a partir da 

metodologia desenvolvida para o extrato das folhas, já relatada no item anterior. O 

sistema eluente que se mostrou mais eficiente (boa resolução e simetria nos picos) 

para a análise dos compostos presentes no EHfr foi composto pela seguinte 

combinação de solventes: A (acetonitrila) e B (ácido acético 1%, ajustado a pH 3,0) 

e 

 
 

Figura 11: Cromatogramas obtido por CLAE acoplado a detector DAD (UV 340 nm) do extrato 
hidroetanólico das folhas de S. mombin (a) e das frações: diclorometano (b), acetato de etila (c),     
n- butanol (d) e fração residual aquosa (e). Ácido clorogênico (1). 
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como se segue: 0-5 min, isocrático AB (13: 87; 5-25 min, variação linear AB       

(18:82 v / v); 25-30 min variação linear de AB (20-80); 30-35 min variação linear AB 

(79:21 v/ v).  

O método desenvolvido permitiu a identificação de dois compostos o ácido 

clorogênico (Tr= 8 min) e rutina (Tr= 31 min) (Figura 12). A identidade dos picos foi 

confirmada através  da comparação do tempo de retenção e do espectro de UV com 

o padrão de referência assim como através do aumento da área do pico, com a co-

injeção do extrato + padrão. Na literatura não existe nenhum relato da identificação 

do ácido clorogênico e rutina no extrato dos frutos. Deste modo sugere-se que esses 

compostos poderão ser utilizados como marcadores químicos da espécie e a rutina 

poderá ser utilizada como marcador diferencial entre as folhas e os frutos de S. 

mombin, já que no extrato das folhas de S. mombin não foi identificado o flavonoide 

rutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cromatograma obtido por CLAE- DAD (340 nm) do extrato hidroetanólico dos frutos de 
S. mombin. Ácido clorogênico (1), rutina (2). 
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4.3 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA

O método foi validado 
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Figura 13: Curva analítica do ácido clorogênico 

Figura 14: Curva analítica do ácido clorogênico / 10

VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA 

O método foi validado para a quantificação dos compostos ácido clorogênico 

e ácido elágico no EHfl de S. mombin. 

A linearidade do método foi demonstrada através da construção de curvas 

adrões de ácido clorogênico e ácido elágico (Figura 13 e 

ós a obtenção das curvas, a linearidade do método, foi verificada através 

do coeficiente de correlação (r2) tanto para o ácido clorogênico como 

899/2003 da ANVISA recomenda um coeficiente de correlação

 0,99 para que o método seja cosiderado linear.

acordo com a resolução, o método desenvolvido foi considerado l

ara ambos os compostos um r2 > 0,99. 

Figura 13: Curva analítica do ácido clorogênico / 10-50 µg/mL. 

Figura 14: Curva analítica do ácido clorogênico / 10-50 µg/mL.
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ostos ácido clorogênico 

todo foi demonstrada através da construção de curvas 

ênico e ácido elágico (Figura 13 e 14). 

foi verificada através 

ido clorogênico como para o ácido 

ANVISA recomenda um coeficiente de correlação 

siderado linear. Então de 

acordo com a resolução, o método desenvolvido foi considerado linear, já que 

50 µg/mL. 
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� Seletividade 

Após a análise do grau de pureza através do espectro de UV gerado pelo 

detector de arranjo de diodos, foi verificado que os picos correspondiam a um só 

composto. 

 

� Precisão 

Os resultados mostraram que o método é preciso, com um C.V< 5%, na 

análise da repetibilidade e da precisão intermediária (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Repetibilidade e precisão intermediária do ácido clorogênico e do ácido elágico. 

Compostos  Precisão repetibilidade 1 Precisão intermediária 1 

 

Ácido clorogênico 

Concentração             C.V 
(µg/mL)                  (%) 

 
10                         1,0 

30                         2,4 

50                         0,4 

  Concentração            C.V 
(µg/mL)                   (%) 

 
       10                         1,0  
       30                         0,3  

       50                         1,0  

Ácido elágico        20                          0,8 

       30                          1,0  

       50                          4,5  

       20                         2,5  

       30                         1,2  

       50                         0,8  
1 Limite : C.V < 5% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

� Exatidão 
 

A exatidão do método foi determinada através dos ensaios de recuperação. 

As concentrações da amostra e soluções padrão, bem como os valores médios de 

recuperação, mostraram que o método é exato, pois apresentou exatidão dentro dos 

limites especificados. Segundo a ICH (2005), para que o método seja considerado 

como exato seus valores devem estar entre 80-120% nos ensaios de recuperação 

(Tabela 4) e o C.V deve ser <5%. 
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Tabela 4: Ensaios de recuperação 

Espécie  Compostos  Recuperação  

 

S. mombin (2,5 mg/mL) 

 

       Ácido clorogênico (10 µg/mL) 

       Ácido elágico (50 µg/mL) 

%        C.V 

          110        1 
 

          102       0,8 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

� Limite de detecção e quantificação 

 

O limite de detecção e quantificação é mostrado na Tabela 5. 

Tabela 5: Limite de detecção e quantificação do ácido clorogênico e do ácido elágico. 

Compostos  Limite de Detecção  

(µg/mL) 

Limite de quantificação  

(µg/mL) 

Ácido clorogênico 0,625 5,0 

Ácido elágico 1,25 5,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A validação garantiu, através de estudos experimentais, que o método 

atendeu às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos 

resultados. 

 

4.3.1  Análise quantitativa do extrato de S. mombin  por CLAE 

 A concentração do extrato analisado foi 2,5 mg/mL. A quantificação dos 

compostos individuais foi realizada utilizando uma curva de regressão de cinco 

pontos (r2 > 0,991). As soluções-padrão foram analisadas em triplicata e as áreas 

dos pico médios medidos. Após a obtenção da equação da reta os compostos foram 

quantificados de acordo com a área sob a curva (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Quantificação do ácido clorogênico e do ácido elágico. 

Espécie  Compostos  Equação da reta  Teor dos compostos 

no extrato 

Folhas de S. mombin   

(2,5 mg/mL) 

Ácido clorogênico 

Ácido elágico 

y= 37258x – 48484 

y=13976x – 28598 

12  mg/g de extrato 

19,4 mg/g  de extrato  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise por CLAE permitiu a identificação de três compostos, ácido 

clorogênico, ácido elágico e isoquercetrina. Na literatura só existe um registro da 

quantificação do ácido elágico para a espécie S. mombin (SILVA, 2012), que 

mostrou um teor de (41,56 ± 0,01 mg/g) no extrato das folhas. No presente trabalho 

encontrou-se um teor menor de ácido elágico (19,4 mg/g) para o  extrato de S. 

mombin. Isso pode ser atribuído ao líquido extrator utilizado durante o processo 

extrativo. Neste trabalho a coleta do material vegetal foi realizada no verão e em 

mata atlântica e o líquido extrator utilizado foi composto por etanol:água (70:30, v/v), 

já no estudo de Silva et al. (2012) foi utilizado metanol:água (80:20 v/v) e as 

condições ambientais não foram descritas,  ambos utilizaram a maceração como 

método extrativo. Desta forma acredita-se que os fatores ambientais podem ter 

interferido na quantidade desses componentes, assim como o líquido extrator. Não 

há relatos na literatura sobre a quantificação de ácido clorogênico na espécie S. 

mombin, assim destaca-se o resultado obtido uma vez que foi determinado 12 mg 

desse metabólito/g do extrato. 

Em suma, é importante ressaltar que a metodologia desenvolvida permitiu a 

identificação de três compostos no EHfl de S. mombin e a quantificação de dois 

compostos fenólicos. 

 

4. 4  AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES BIOLÓGICAS 

 

4. 4.1 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

Os resultados da atividade anti-inflamatória demonstraram que o EHfl de      

S. mombin nas doses de 100, 200, 300 e 500 mg/kg apresentaram redução no 

número de leucócitos no exsudato da cavidade peritoneal, sendo o efeito das doses 



62 

 

de 300 e 500 mg/kg mais significativos, com uma inibição da migração leucocitáriade 

51,75% (11,58±1,307) e 55,54% (10,67 ± 1,600), respectivamente, quando 

comparado com  o grupo controle, tratado apenas com a carragenina (Figura 15).                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise das frações (DCM, AcOEt, ButOH, Frs) mostrou que a fração  

AcOEt foi a que apresentou melhor perfil de inibição de migração leucocitária com 

83,67% (3,917 ± 0,4167), quando comparado com o grupo controle, tratado apenas 

com a carragenina (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Efeito do extrato hidroetanólico das folhas (EHfl) de S. mombin na migração leucocitária no 
modelo de peritonite induzida por carragenina. EHfl administrado nas doses de 100, 200, 300 e 500 
mg/kg, i.p.  Dexametasona (5 mg/kg, ip.). Dados expressos como média ± desvio padrão.  * (p < 
0,05), *** (p <0,001) versus grupo controle positivo (grupo tratado apenas com carragenina). N= 6 
animais. 

 

51,75 % 55,54 % 

83,67 % 

Figura 16: Efeito das frações das folhas de S. mombin na migração leucocitária induzida por 
carragenina no modelo de peritonite aguda. Frações diclorometano (DCM), acetato de etila (AcoEt) 
e butanólica (ButOH) testadas na dose de 200 mg/kg, i.p. Dexametasona (Dexa) (0,5 mg/kg, i.p.). 
Dados expressos como média ± desvio padrão. *** (p <0,001) versus grupo controle positivo (grupo 
tratado apenas com carragenina). N= 6 animais. 
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A atividade anti-inflamatória do ácido clorogênico e do ácido elágico, 

identificados no EHfl, também foram avaliadas nas doses de 2,5, 5, e 10 

mg/kg.Porém a dose de 10mg/kg foi a que apresentou melhor perfil de inibição para 

o ácido elágico e ácido clorogênico, sendo observado um percentual de inibição de 

82% e 70%, respectivamente (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos mostram que o ácido clorogênico é capaz de reduzir in vitro a 

expressão de genes pró-inflamatórios, além de inibir significativamente a produção 

de óxido nítrico, e a expressão da COX-2 e de citocinas pró-inflamatórias (incluindo 

IL-1β e TNF-α) (ESPOSITO et al, 2014; HWANG, 2014). Ele atua também inibindo a 

translocação nuclear e a ativação do  NF-kB, um regulador mestre da inflamação 

(HWANG et al., 2014).Estudos in vivo mostram que ácido clorogênico  em doses 

elevadas, de  50 e 100 mg / kg inibiram  o edema de pata de ratos induzido pela 

carragenina (SANTOS et al., 2006). Outro estudo aponta que o ácido clorogênico 

possui forte atividade  anti-inflamatória e antinoceptiva, tendo ação superior ao do 

ácido acetil salicílico (YONATHAN et al., 2006).  

Para o ácido elágico estudos mostram que esse composto foi capaz de inibir 

a COX-2 e bloquear o  NF-kB (MARÍN, 2013). Outro estudo verificou que o ácido 

Ácido elágico 

(mg/kg) 

Ácido clorogênico 

(mg/kg) 

Carragenina 

Figura 17: Efeito dos compostos ácido elágico e ácido clorogênico na migração leucocitária 
induzida por carragenina no modelo de peritonite aguda, testadas na dose de 2,5, 5, e 10 mg/kg, 
i.p. Dexametasona (Dexa) (0,5 mg/kg, i.p.). Dados expressos como média ± desvio padrão. ***      
(p <0,001) versus grupo controle positivo (grupo tratado apenas com carragenina). N= 6 animais. 
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elágico tem atividade anti-inflamatória na dose de 10 e 50 mg/kg, testados em 

modelo de artrite, não apresentando nenhum efeito no desenvolvimento da doença 

com dose mais baixa, mas inibiu o volume da pata (P < 0,05) com a dose mais 

elevada. Não foi encontrado relato da avaliação anti-inflamatória desses compostos 

pelo modelo de peritonite induzida por carragenina, utilizado neste estudo. 

Neste estudo foi verificado que esses compostos apresentaram atividade na 

inibição da migração leucocitária no modelo de peritonite aguda, fornecendo assim 

outro parâmetro que comprova sua atividade anti-inflamatória. Diante do exposto, 

pode-se sugerir que os compostos ácido clorogênico e o ácido elágico identificados 

no EHfl por CLAE, estejam envolvidos com a ação anti-inflamatória do extrato, 

podendo ser considerados marcadores bioativos do extrato das folhas de S. 

mombin, segundo a resolução vigente. De acordo com Li et al., (2008) os 

marcadores bioativos são aqueles que contribuem para os efeitos terapêuticos e 

podem ser utilizados como marcadores químicos para a avaliação qualitativa ou 

quantitativa do extrato. 

Na análise das frações foi observado que o ácido clorogênico estava presente 

nas frações Dcm, AcOEt, ButOH, porém não foi observado na fração residual. A 

análise do perfil químico dessas frações mostrou similaridades de compostos, 

diferindo apenas no teor. Então sugere-se que o ácido clorogênico esteja 

participando da ação farmacológica das frações, porém ele não é o único 

responsável pelo o efeito farmacológico, já que não foi detectado na fração residual 

e essa fração mostrou-se ativa. Provavelmente os metabólitos presentes nessas 

frações, estejam agindo em sinergia (BRUSOTTI, 2014). 

No que se refere aos estudos sobre avaliação da atividade anti-inflamatória 

da espécie S. mombin, na literatura foi encontrado apenas um estudo de NWORU et 

al. (2011) que relata a atividade anti-inflamatória das folhas de S. mombin,  pelo 

modelo de edema de pata. Esse estudo mostrou que o tratamento com o extrato 

metanólico das folhas nas doses de (100, 200 e 400 mg/kg) causou uma inibição 

dose dependente do edema de pata induzido por carragenina, além de provocar 

diminuição do TNF-α induzida por LPS-α e da produção de óxido nítrico.  

Desta forma, pode-se destacar a importância dos resultados obtidos neste 

estudo, uma vez que não há relatos na literatura sobre a avaliação da atividade anti-
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inflamatória do extrato das folhas de S. mombin pelo modelo de peritonite aguda, 

associado ao estudo químico qualitativo e quantitativo do extrato.  

Na Figura 25 (Pag. 83) está apresentado um esquema representativo das 

etapas realizadas para a avaliação da atividade anti-inflamatória do EHfl, das 

frações e do ácido clorogênico e ácido elágico. 

 

4.4.2 Avaliação da Atividade Antioxidante 
 
4.4.2.1  Sequestro do Radical DPPH  
 

Para a avaliação da atividade antioxidante foi realizado o ensaio de sequestro 

de DPPH, sequestro de radicais superóxidos, poder redutor, sequestro de radicais 

hidroxilas. Foram analisados nesses ensaios o EHfl, as frações (Dcm, AcOEt, 

ButOH, Frs) e o EHfr,  e os compostos ácido elágico, o ácido clorogênico  e  rutina. 

No ensaio de sequestro de DPPH foi verificado que o EHfl, as frações e os 

compostos apresentaram potencial de doação de elétrons ou íons H+ com valores de 

sequestro que variaram entre 10% a 70% (Figura 18 e 19). O DPPH é um radical 

livre estável que aceita um elétron ou um radical de hidrogênio para torna-se uma 

molécula diamagnética estável e, desta forma, é reduzido na presença de um 

antioxidante (NEVES; ALENCAR; CARPES, 2009). Todas as amostras testadas 

apresentaram capacidade sequestradora de radicais de DPPH. 

 Para o EHfr também foi observada uma atividade sequestradora de DPPH 

com uma porcentagem de sequestro de 73% para a maior dose testada (Figura 18). 

Os compostos ácido clorogênico, ácido elágico e rutina apresentaram atividade 

superior a 70% (Figura 19), sugerindo que esses compostos estejam participando da 

atividade antioxidante dos extratos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2  Sequestro do radical superóxido

O radical superóxido é uma espécie altamente tóxica que é produzida por 

inúmeras reações biológicas e fotoquímicas. Esse radical é 

reativo que pode causar danos a várias moléculas levando a danos celulares, 

teciduais e a várias doenças (SAHREEN; KHAN; KHAN, 2010).

Os resultados mostr

ácido clorogênico tem a cap

Figura 18: Atividade antioxidante do extrato hidroetanólico das folhas
diclorometano (DCM), acetato de etila
do extrato hidroetanólico dos frutos
radical DPPH, nas concentrações de 60, 125, 250 e 500 
como média do percentual de sequestro de DPPH.

 
Figura 19: Atividade antioxidante dos compostos: ácido clorogênico, ácido elágico e rutina
medida pelo ensaio de sequestro do radical DPPH
Os resultados são expressos como média
 

 

 

 

 

Sequestro do radical superóxido 

O radical superóxido é uma espécie altamente tóxica que é produzida por 

inúmeras reações biológicas e fotoquímicas. Esse radical é uma espécie de oxigênio 

reativo que pode causar danos a várias moléculas levando a danos celulares, 

teciduais e a várias doenças (SAHREEN; KHAN; KHAN, 2010). 

mostraram que o EHfl e as frações DCM, AcOEt, ButOH  e o 

a capacidade de seqüestrar o radical superóxido, sendo o 

Atividade antioxidante do extrato hidroetanólico das folhas
, acetato de etila (AcOEt), butanol (ButOH), fração residual

extrato hidroetanólico dos frutos (EHfr) de S. mombin, medida pelo ensaio 
nas concentrações de 60, 125, 250 e 500 µg/mL. Os resultados s

como média do percentual de sequestro de DPPH. 
 

Atividade antioxidante dos compostos: ácido clorogênico, ácido elágico e rutina
a pelo ensaio de sequestro do radical DPPH, nas concentrações de 5, 15. 30 e 60 

essos como média do percentual de sequestro de DPPH

66 

O radical superóxido é uma espécie altamente tóxica que é produzida por 

uma espécie de oxigênio 

reativo que pode causar danos a várias moléculas levando a danos celulares, 

, AcOEt, ButOH  e o 

o radical superóxido, sendo o 

Atividade antioxidante do extrato hidroetanólico das folhas (EHfl); frações: 
, fração residual aquosa (Frs) e 

medida pelo ensaio de sequestro do 
g/mL. Os resultados são expressos 

 

Atividade antioxidante dos compostos: ácido clorogênico, ácido elágico e rutina, 
nas concentrações de 5, 15. 30 e 60 µg/mL. 

DPPH. 
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EHfl e fração ButOH capaz de seqüestrar em 70% dos radicais superóxidos na 

menor concentração testada (60 µg/mL) Na Frs foi observado uma inibição de 75% 

na concentração de 500 µg/mL. Foi observado que o ácido clorogênico apresentou 

inibição de 85% nas doses de 30 e 60 µg/mL (Tabela 8), sugerindo que o mesmo 

esteja participando da ação antioxidante do extrato. Verificou-se ainda, que à 

medida que a concentração do extrato e frações vai aumentando, a atividade 

antioxidante vai diminuindo, exceto para a Frs, uma hipótese que poderia explicar 

esse comportamento, seria à complexidade do extrato vegetal, que pode conter 

componentes que inibem o efeito antioxidante em concentração elevada. 

Para o extrato dos frutos foi observado uma inibição de 67% na concentração 

de 500 µg/mL (Figura 7). Para a rutina composto identificado nesse extrato, foi 

observado uma inibição de 87% na concentração de 60 µg/ml (Tabela 8). Deste 

modo sugere-se que a rutina esteja contribuindo com a atividade antioxidante do 

extrato. 
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Tabela 8: Atividade antioxidante do ácido clorogênico, ácido elágico e rutina, medida pelo 
ensaio de sequestro de radicais superóxidos, nas concentrações de 5, 15, 30 e 60 µg/mL. Os 
resultados são expressos como média ± desvio padrão do percentual de sequestro do radical 
superóxido. 

 

Amostras 

Concentrações  

(µµµµg/mL) 

 

% inibição 

 

Ácido clorogênico 

5  
15  
30  
60  

62 ±  0,002 
76 ± 0 

85 ± 0,003 
85 ± 0,003 

 

Ácido elágico 

5   
15  
30  
60  

30 ± 0,0055 
50 ± 0,0035 
43 ± 0,0105 
48 ± 0,0025 

 

Rutina 

5   
15  
30  
60  

54 ± 0 
73 ± 0,0005 
83 ±  0,0005 
87 ± 0,001 

 

4.4.2.3 Poder redutor 

No ensaio de avaliação da atividade redutora quanto maior a absorbância das 

amostras maior a capacidade redutora. O resultado é obtido através da absorbância 

da amostra subtraído da absorbância do branco. Neste estudo foi observado que o 

Tabela 7: Atividade antioxidante do extrato hidroetanólico (EHfl) e frações das folhas de S. 
mombin: diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), butanol (BuOH), fração residual 
aquosa (Frs) e do extrato hidroetanólico dos frutos (EHfr), medida pelo ensaio de sequestro 
de radicais superóxidos, nas concentrações  de 60, 125. 250 e 500 µg/mL. Os resultados são 
expressos como média ± desvio padrão do percentual de sequestro do radical superóxido 

Amostras  Concentrações  
 (µg/mL) 

% inibição  

 
 

EHfl 

60  
125 
250  
500  

70 ±  0,011 
61 ±  0,008 
35 ±  0,01 
30 ±  0,015 

 
Dcm 

60  
125  
250  
500  

62 ±  0,002 
59 ± 0,008 
62 ± 0,006 

  5  ±  0,0075 
 

ButOH 
60  
125  
250  
500  

70  ±  0,0015 
57  ±  0,016 
22  ± 0,005 
28  ± 0,008 

 
Frs 

60  
125  
250 
500  

17  ±  0,0045 
67  ± 0,0005 
74 ± 0,0025 
75 ± 0,002 

 
EHfr 

60  
125  
250  
500  

23 ± 0,004 
41 ±  0,0025 
33 ±  0,008 
67 ± 0,004 

 



69 

 

EHfl, as frações (Dcm, AcOEt, ButOH) e o ácido elágico e o ácido clorogênico 

apresentaram atividade redutora significativa com absorbância maior que 0,7 

quando comparada com o padrão de ácido ascórbico na concentração de 25 µg/mL,  

que apresentou uma absorbância de 0,8 (Figura 20 e 21). Para o EHfr também foi 

observada uma capacidade redutora com absorbância de 0,4 e para a rutina foi 

verificado absorbância maior que 0,7 próxima ao valor encontrado para o padrão 

ácido ascórbico. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Atividade antioxidante do ácido clorogênico, ácido elágico, rutina  e do padrão de ácido 
ascórbico, medida pelo ensaio de poder redutor nas concentrações de 5, 15, 30, 60 µg/mL e para 
o padrão em uma concentração de 25 µg/mL. Os resultados são expressos como média do 
percentual de poder redutor. 
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Figura 20: Atividade antioxidante do extrato hidroetanólico das folhas (EHfl) e frações de                            
S. mombin: diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), butanol (ButOH), fração residual aquosa 
(Frs) e do extrato hidroetanólico dos frutos  (EHfr) e do padrão de ácido ascórbico, medida pelo 
ensaio de poder redutor nas concentrações de 60, 125, 250, 500 µg/mL e para o padrão em 
concentração de 25 µg/mL.Os resultados são expressos como média ± desvio padrão do percentual 
de poder redutor. 
 

 

 



 

4.4.2.4 Sequestro de radicais hidroxilas

No ensaio de sequestro de radicais hidroxilas

frações (Dcm, AcOEt, ButOH, Frs

apresentaram porcentagem de sequestro maior que 1

testadas, demonstrando que as amostras testadas tem um grande 

sequestro de radicais hidrox

de 100% de sequestro, assim como para a rutina (Figura 2

extremamente reativa, capaz de causar danos ao DNA, proteínas e lipídios 

(HALLIWELL, 1995).  Com base nos resultados, po

podem formar um complexo com um radical livre, provavelmente por um efeito 

quelante convertendo estes radicais em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Atividade antioxidante 
diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), butanol (ButOH), fração residual aquosa (Frs) e do 
extrato hidroetanólico dos frutos de 
hidroxilas nas concentrações de 
média ± desvio padrão do per
 

 

.4 Sequestro de radicais hidroxilas 

No ensaio de sequestro de radicais hidroxilas, foi observado que o EHfl,

frações (Dcm, AcOEt, ButOH, Frs) e o ácido elágico e o ácido clorogênico  

orcentagem de sequestro maior que 100% para as concentrações 

, demonstrando que as amostras testadas tem um grande 

e radicais hidroxilas (Figura 22). Para o EHfr também foi observado mais 

% de sequestro, assim como para a rutina (Figura 23). O •OH é uma espécie 

extremamente reativa, capaz de causar danos ao DNA, proteínas e lipídios 

Com base nos resultados, pode ser sugerido que as amostras, 

podem formar um complexo com um radical livre, provavelmente por um efeito 

quelante convertendo estes radicais em espécies menos reativas

 

Atividade antioxidante do extrato hidroetanólico das folhas (EHfl) e das frações: 
diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), butanol (ButOH), fração residual aquosa (Frs) e do 

hidroetanólico dos frutos de S. mombin (EHfr), medida pelo ensaio de 
s concentrações de 60, 125, 250, 500 µg/mL.Os resultados são expressos como 

média ± desvio padrão do percentual de radicais hidroxilas. 
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Os resultados da avaliação da atividade antiox

as frações (Dcm, AcOEt, ButOH) e o ácido elágico e o ácido clorogênico 

apresentaram potencial antioxidante expressivo, apresentando atividade 

sequestradora de radicais DPPH, radicais superóxidos, radicais hidroxilas, além d

apresentar atividade redutora

potentes antioxidantes, podendo agir como redutores de oxigênio singleto, atuando 

nas reações de oxidação lipídica, assim como na quelação de metais (DUARTE

ALMEIDA, 2006). Essa atividade deve

redutoras e pela sua estrutura 

de hidroxilação da estrutura do anel, 

propagação do processo oxidativo (

 Deste modo pode

frações das folhas de S.mombin

extrato. 

Em relação aos estudos 

as folhas, foi verificada a avaliação d

de DPPH, sequestro de radical hidroxila, peroxidação lip

Observa-se que o extrato metanólico na concent

e 55,81% o sequestro de DPPH e o sequestro de radical hidroxila, respectivamente. 

Na peroxidação lipídica, 

54,03%. Para o poder redutor

Figura 23: Atividade antioxidante 
ensaio de radicais hidroxilas
expressos como percentual de radicais hidroxilas.
 

Os resultados da avaliação da atividade antioxidante mostraram que o 

as frações (Dcm, AcOEt, ButOH) e o ácido elágico e o ácido clorogênico 

apresentaram potencial antioxidante expressivo, apresentando atividade 

sequestradora de radicais DPPH, radicais superóxidos, radicais hidroxilas, além d

presentar atividade redutora. A literatura mostra que os compostos fenólicos são 

potentes antioxidantes, podendo agir como redutores de oxigênio singleto, atuando 

nas reações de oxidação lipídica, assim como na quelação de metais (DUARTE

sa atividade deve-se principalmente as suas propriedades 

estrutura molecular, mais especificamente, pela posição e grau 

droxilação da estrutura do anel, agindo tanto na etapa de iniciação como na 

ão do processo oxidativo (SOUZA, 2007; RIVELLI, 2007

ode-se dizer que os ácidos fenólicos presentes no extrato e 

S.mombin estão contribuindo para a atividade antioxidante do 

Em relação aos estudos de atividade antioxidante relatados na

foi verificada a avaliação do extrato metanólico das folhas p

de DPPH, sequestro de radical hidroxila, peroxidação lipídica

que o extrato metanólico na concentração de 300 µg/

81% o sequestro de DPPH e o sequestro de radical hidroxila, respectivamente. 

 foi verificado, na concentração de 1 mg/

03%. Para o poder redutor, foi observada atividade redutora na concentração 

Atividade antioxidante do ácido clorogênico, ácido elágico e rutina
radicais hidroxilas nas concentrações de, 5, 15, 30 e 60 µg/mL. 

centual de radicais hidroxilas. 
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150,0 µg/mL (AKINMOLADUN; OBUOTOR; OBUOTOR, 2010). Silva (2012) 

descreveu atividade antioxidante do extrato metanólico das folhas utilizando os 

ensaios de DPPH e ABTS, sendo observado um IC50 0,417 mg/mL  e de IC50  

0,451 para o ABTS. 

Comparando o nosso estudo com os dados obtidos na literatura observou-se 

que o extrato hidroetanólico das folhas obteve uma menor inibição de sequestro de 

DPPH com (73%) quando comparada com extrato metanólico descrito na literatura 

com (88,58%), já para o sequestro de radical hidroxila foi observado uma inibição 

maior para o extrato hidroetanólico com mais de 100% de inibição quando 

comparado com a literatura (55,81%). Outro dado importante é que o extrato 

apresentou mais de 70% de inibição de radical superóxido, fato esse importante já 

que durante o processo inflamatório ocorre formação desses radicais. O radical 

superóxido ocorre em quase todas as células aeróbicas e é produzido durante a 

ativação máxima de neutrófilos, monócitos, macrófagos e eosinófilos, sendo 

observada lesão biológica secundária a sistemas geradores de O2
-. (seja enzimático, 

fagocítico ou químico), contribuindo desta forma para o aumento do processo 

inflamatório (FERREIRA; MATSUBARA, 1997).  

Diante disso pode-se dizer que os resultados obtidos mostraram que o EHfl 

possui  atividade antioxidante e sugere-se que ele esteja participando como 

sequestrador de superóxidos no processo inflamatório, contribuindo deste modo 

para a atividade antiinflamatória observada no extrato. 

 

4.4.3 Atividade antiproliferativa 

 
4.4.3.1 Avaliação da viabilidade celular 
 

Foi realizada também a avaliação da viabilidade celular dos extratos (folhas e 

frutos), frações obtidas do extrato das folhas e do ácido clorogênico, ácido elágico e 

rutina . Para esse estudo foi utilizada uma linhagem de célula de fibroblastos 3T3 

para avaliar a capacidade dessas células em reduzir o composto MTT a sais de 

formazan após serem expostas as concentrações de 60, 125 e 500 µg/mL para os 

extratos e frações e de 5, 15 e 60 µg/mL para o ácido elágico, ácido clorogênico e 

rutina. Na Tabela 9 são mostrados os resultados obtidos no período de 24 h.  
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As células 3T3 são comumente utilizadas para se avaliar a toxicidade de 

compostos frente a células normais. Os dados mostraram que o EHfl e EHfr e as 

frações Dcm, AcOEt, ButOH e os compostos ácido clorogênico, ácido elágico e a 

rutina não apresentaram toxicidade. Uma discreta intervenção na proliferação celular 

para a Frs nas concentrações de 60 e 500 µg/mL foi observada, sendo a inibição da 

proliferação para essa fração de 33% na máxima concentração utilizada. Foi 

observado também que houve um aumento no metabolismo mitocondrial dos 

fibroblastos 3T3, com uma proliferação de 25 -100% a mais que o controle, para o 

EHfl, EHfr, Dcm, AcOEt, ButOH e rutina, podendo inferir que essas amostras 

possuem atividade mitogênica. 

Na literatura não há relato dos testes de viabilidade celular com células de 

fibroblastos 3T3 para a espécie S. mombin, destacando-se dessa forma os 

resultados obtidos, já que esse ensaio mostrou que o extrato hidroetanólico das 

folhas e frutos não apresentou citotoxidade. Além disso, os extratos induziram a 

proliferação de fibroblastos 3T3 e isso pode ser indício de atividade cicatrizante que 

precisa ser comprovada por ensaios in vivo.   

Na Pag. 84 está representado um desenho esquemático com os resultados 

obtidos da avaliação das atividades antioxidante e antiproliferativa.  

 
Tabela 9: Efeitos do extrato hidroetanólico das folhas  (EHfl), frações diclorometano (DCM), acetato 
de etila (AcOEt), butanólica (ButOH) e fração residual aquosa (Frs) de S. mombin nas concentrações 
de 60, 125 e 250 µg/mL, e do ácido elágico e ácido clorogênico (5, 15 e 60 µg/mL) e do extrato 
hidroetanólico dos frutos  (EHfr) (60, 125 e 250 µg/mL) e da rutina (5, 15 e 60 µg/mL) , na viabilidade 
de fibroblasto 3T3, no tempo de 24 h. Resultados expressos em porcentagem de proliferação ± 
desvio padrão. 

Fibroblastos 3T3 (24 h)  
                              60 µg/mL                              125 µg/mL                               500 µg/mL  

EHfl                     125 ± 0,0205                      129 ± 0,0095                           181 ±  0,0185             

Dcm                     253 ± 0                              128 ± 0,0005                            142 ± 0,0025 
AcOEt                168 ± 0,0205                       204 ±  0,034                            128 ± 0,0445 
ButOH                 141 ± 0,0195                       93  ± 0,0005                            158 ± 0,048 

Frs                      100 ±  0,01                         108 ±  0,0025                           67  ±  0,022 
EHfr                     100  ± 0,0325                     151 ±  0                                   103 ± 0,0095 

 

                               5 µg/ml                             15 µg/ml                                      60 µg/ml     

ácido clorogênico              122 ± 0,0355                       106 ±  0,002                            105 ± 0,0025 

ácido elágico              154 ± 0,0535                       127 ± 0,0015                           181 ± 0,1205 

rutina                   146 ± 0,0145                       116 ± 0,071                             117 ± 0,0015                          
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4.4.4  Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro   de S. mombin 

 Foi avaliada a atividade antimicrobiana do EHfr e frações e do EHfl.  

4.4.4.1 Difusão em disco 

O EHfl e EHfr de S. mombin foram testados frente a cepas Gram positivas e 

Gram negativas. A concentração do extrato vegetal e das frações no disco foi de 2 

mg por disco. A avaliação da atividade do EHfl e EHfr foi realizada com base no 

diâmetro do halo de inibição formado ao redor dos discos contendo os extratos. Foi 

considerado como resultado positivo frente às bactérias um halo de inibição ≥ 7 mm. 

Como pode ser observado na (Tabela 10) os ensaios de atividade antimicrobiana 

revelaram que o EHfl apresentou uma atividade significativa contra bactérias Gram 

positivas, demonstrando que o extrato tem um maior potencial de inibição contra 

esse grupo de bactérias. As bactérias que se mostraram com maior susceptibilidade 

a ação do extrato de S. mombin foram S.pneumonie, S.pyogenes e S.flexneri com 

halo ≥ 9 (Tabela 10 ). 

O perfil de seletividade antimicrobiana contra Gram-positivos, não é uma 

característica restrita de substâncias obtidas de plantas, mas é um fenômeno 

comumente observado em vários antimicrobianos (BASILE et al.,2000; PRETTO et 

al., 2004), pois as bactérias Gram positivas possuem um envelope celular, menos 

complexo quando comparados às Gram negativas, o que as tornam mais 

susceptíveis à ação dos antimicrobianos, justificando então um maior potencial do 

extrato na inibição contra esse grupo de bactérias. 

O perfil da atividade antimicrobiana para a espécie S. mombin corrobora com 

os resultados obtidos na literatura, o qual mostra atividade antimicrobiana para as 

cepas K. pneumoniae e S. pyogenes (ABO, OGUNLEYE e ASHIDI, 1999; SILVA,  

2012). No presente trabalho, adicionalmente foi verificada atividade do EHfl contra 

quatro cepas (E.faecalis; S.aureus; S.pneumonie e S.flexneri), ainda não testadas 

em estudos anteriores. Para o EHfr não foi observado atividade contras as cepas 

testadas (Tabela 10). 

Além do EHfl as frações: Dcm, AcOEt, ButOH, também demonstraram 

importante atividade antimicrobiana para algumas cepas (Tabela 10). É importante 

salientar que o EHfl e a fração AcOEt demonstraram  um maior potencial de inibição 
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no ensaio de difusão em disco, sendo a cepa S. flexneri a que apresentou melhor 

halo de inibição quando comparado com a padrão. 

Os resultados encontrados são bastante promissores no que se diz respeito 

aos tratamentos futuros de infecções bacterianas causadas pela S. flexneri, já que 

atualmente essa cepa é responsável pela a maioria dos casos de shigelose em 

países desenvolvidos, sendo uma causa comum de diarreia bacteriana em todo o 

mundo (GOLDBERG, 2013). Infecções por Shigella são uma das principais causas 

de morbidade e mortalidade nos países em desenvolvimento. No mundo todo, cerca 

de 165 milhões de casos ocorrem anualmente com 1 milhão de mortes associadas 

(AGHA; GOLDBERG, 2013). 

 

Tabela 10: Atividade antimicrobiana do extrato hidroetanólico das folhas (EHfl) e das frações 
diclorometano (DCM), acetato de etila (AcOEt), butanólica (ButOH) e fração residual aquosa 
(Frs)  e extrato hidroetanólico dos frutos (EHfr) de  S. mombin na concentração de 2 mg/disco. 
Diâmetro (mm) do halo de inibição do crescimento microbiano de cepas Gram positivas e Gram 
negativas. 
 EHfl  EHfr  Dcm AcOEt  ButOH  Frs  

Gram positiva  

S.aureus 

S.epidermidis 

S.pneumonie 

S.pyogenes 

E.faecalis 

 

7,5 mm 

7,5 mm 

9,25mm 

9 mm 

7,5mm 

 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

 

8,5 mm 

S/A 

N/T 

7,5 mm 

8 mm 

 

11 mm 

7,5 mm 

N/T 

9 mm 

10 mm 

 

10 mm 

S/A 

N/T 

9 mm 

7 mm 

 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

Gram 

negativa 

K.pneumonie 

S.flexneri 

S. typhimurium 

E. coli 

P. aeroginosa 

 

 

6,5 mm 

10 mm 

S/A 

S/A 

S/A 

 

 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

 

 

S/A 

8,5mm 

S/A 

N/T 

N/T 

 

 

9 mm 

12 mm 

S/A 

N/T 

N/T 

 

 

S/A 

9 mm 

N/T 

N/T 

 

 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

S/A 

 S/A  sem atividade. N/T  ainda não testado. Controles positivos:  S. aureus: oxacilina (1µg) 18-24 mm; E. faecalis: 

ampicilina (10µg) >17 mm; S. epidermides: ceftazidima (30µg) >17 m; K. pneumonie: doxicilina (30µg) >14 mm; S. flexneri: 
Doxicilina (30µg) >14 mm; S.pyogenes: Levofloxacino(5µg) >17 mm. 

 
4. 4.4.2 Determinação do CIM e CBM 
 

Após a determinação da atividade antimicrobiana do EHfl e das frações pelo 

método de difusão em disco, foi efetuada uma nova etapa, que consistiu em testar o 

EHfl contra determinados micro-organismos em diferentes concentrações obtendo-

se a CIM e posteriormente a CBM. Foi realizada a microdiluição somente para a 
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determinação da CIM e CBM do extrato para as bactérias que apresentaram halo de 

inibição ≥ 9 mm. A Tabela 8 exibe os resultados das CIM e CBM. Como pode ser 

observado o EHfl de S. mombin apresentou a menor concentração inibitória mínima 

contra S. pneumonie. Nas concentrações bactericidas mínimas (CBM), o perfil da 

atividade antimicrobiana foi diferente dos valores encontrados para o CIM, sendo os 

valores de CIM menores que o da CBM (Tabela 11). 

Os resultados da determinação do CIM mostraram que o extrato tem 

propriedades bacteriostáticas para as cepas testadas (S. pneumonie, S. pyogenes, 

S. flexneri), uma vez que o CIM foi menor que o CBM. 

 
Tabela 11: Determinação da CIM e CBM das bactérias em diferentes concentrações do extrato 
hidroetanólico das folhas (EHfl)  de S. mombin. 

Cepas CIM CBM 

S. pneumonie 62,50 µg/mL 2000 µg/mL 

S. pyogenes 125 µg/mL 500 µg/mL 

S. flexneri 250 µg/mL 500 µg/mL 

 

4. 4.4.3 Bioautografia 
 

A avaliação da atividade antimicrobiana das substâncias presentes no extrato 

das folhas de S. mombin, foi também realizada através do ensaio de biautografia. 

Este método permitiu a visualização das sustâncias antimicrobianas em um 

cromatograma. Inicialmente, foram testados vários sistemas de solventes para a 

realização da CCD e obtenção de um cromatograma de boa resolução. Dentre os 

sistemas testados o que apresentou melhor resolução foi: AcOEt; Ácido fórmico:H2O 

(8, 6: 0,7: 0,7 v/v/v). 

A (Figura 24a) mostra a bioautografia do EHfl, utilizando um inóculo do 

microorganismo S. aureus. Na figura 24b é apresentado a CCD controle, que foi 

revelada com vanilina sulfúrica. Utilizando esse sistema de solvente foi possível 

observar quais os compostos do extrato de S. mombin são responsáveis pela 

atividade antimicrobiana, localizados no ponto de aplicação, o que pode indicar que 

os compostos ativos apresentem caráter mais polar. 
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Figura 24: Ensaio Biautográfico frente ao 
S. mombin. (a) Placa bioautografia; (b) Placa controle
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Os resultados da biautografia mostraram que o EHfl a

atividade antimicrobiana no ponto de aplicação da CCD, ou seja, nesse caso as 

olares são as principais responsáveis 

antibacteriana. Através da comparação com a placa revelada com a vanilina 

que as substâncias ativas pertencem a diferentes

metabólitos secundários. Pela coloração sugere-se que sejam flavonoides

e taninos (banda de coloração rosa). 

Portanto, após os resultados parciais, pode-se observar 

atividade antimicrobiana para algumas cepas bacterianas e que a fra

apresentou um maior percentual de inibição das cepas no método de difusão em 

disco. Futuras análises serão realizadas para a determinação do MIC e MB

fração AcOEt, com as bactérias que apresentaram maior halo de inibição a
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: Ensaio Biautográfico frente ao S. aureus do extrato hidroetanólico das folhas (
(a) Placa bioautografia; (b) Placa controle. 
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Figura 25: Esquema representativo da atividade inflamatória 
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Figura 26: Esquema representativo da atividade antioxidante e antiproliferativa 
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Figura 27: Esquema representativo da atividade antimicrobiana 

Difusão em disco 
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5  CONCLUSÕES 

 

1. A avaliação do perfil químico das folhas de S. mombin por CCD e CLAE 

mostrou que a espécie é rica em compostos fenólicos. A análise por CLAE 

permitiu a identificação e a quantificação de ácido elágico e ácido clorogênico 

no EHfl, podendo esses compostos sererem utilizados como marcadores 

químicos da espécie S. mombin. Na análise por CLAE do EHfr foram 

identificados o ácido clorogênico e a rutina. 

 

2. O método desenvolvido por CLAE apresentou-se eficiente para quantificar e 

analisar ácido clorogênico e ácido elágico no EHfl. A metodologia analítica foi 

validada segundo os parâmetros estabelecidos pela RDC 899/ 2003 e pela 

ICH. 

 

3. Os resultados da avaliação da atividade anti-inflamatória mostraram que o 

EHfl das folhas de S. mombin, apresentou efeito de inibição da migração de 

leucócitos no modelo de peritonite aguda induzida pela carragenina, sendo os 

efeitos mais pronunciados nas doses de 300 e 500 mg/kg. A fração AcOEt 

apresentou melhor atividade em relação às outras frações testadas e, ainda, 

os compostos ácido elágico e ácido clorogênico apresentaram importante 

atividade de inibição da migração leucocitária, sugerindo que os mesmo 

estejam envolvidos na atividade anti-inflamatória apresentada pelo o EHfl de 

S. mombin. 

 
4. O EHfl e as frações (Dcm, AcOEt, ButOH) das folhas assim como o EHfr 

apresentaram importante atividade antioxidante.  

 
 

5. O EHfl e EHfr  e  as frações, exceto a fração Frs, e os compostos ácido 

clorogênico, ácido elágico e rutina não apresentaram citotoxidade significativa 

frente a cultura de células de fibroblastos 3T3. 
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6. O EHfl e a fração AcOEt apresentaram importante perfil de inibição bacteriana 

no teste de difusão em disco, principalmente frente à bactéria S. flexneri. A 

técnica de bioautografia revelou que os compostos ativos antimicrobianos 

presentes na espécie são de caráter polar. 

 

7. O estudo ainda mostrou importante atividade antimicrobiana para o EHfl, e a 

fração AcOEt apresentou melhor perfil de inibição bacteriana no teste de 

difusão em disco, principalmente para a bactéria S. flexneri. A biautografia 

revelou que os compostos ativos antimicrobianos presentes na espécie são de 

caráter polar. 
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