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     RESUMO 

Acolite ulcerativa é uma doença crônica caracterizada por uma inflamação na mucosa do 

intestino, na maioria dos casos acomete à região do cólon e reto.  Na terapêutica são utilizados 

fármacos como os aminossalicilatos e glicocorticosteróides, mas em função da baixa resposta 

e aos diversos efeitos colaterais promovidos por estes, revela a necessidade da busca de novas 

fontes de compostos úteis no tratamento desta doença. A espécie Anacardium occidentale 

popularmente conhecida como cajueiro, vem sendo utilizada a séculos na medicina popular no 

auxilio de cicatrização de lesões de pele e mucosa.Estudos recentes comprovam o seu 

expressivo efeito antiulcerogênico, o que nos instigou a avaliar o efeito do extrato das folhas de 

Anacardium occidentale em ratos submetidos à colite ulcerativa aguda, para tanto, foram 

utilizados 42 ratos Wistar machos, distribuídos em 06 grupos, sendo Controle Negativo (C-), 

Controle Positivo (C+), tratado com Sulfassalazina 500 mg/kg/dia (Sz500) e tratado com 

Extrato de A. occidentale nas doses de 50 (Ao50), 100 (Ao100) e 200 mg/kg (Ao200). Todos 

os grupos foram submetidos a Colite Ulcerativa experimental, exceto o C-, além disto, C- e C+ 

receberam solução salina, via gavagem, durante 7 dias consecutivos, enquanto os demais grupos 

receberam seus respectivos tratamentos.A eutanásia dos animais aconteceu no 8o dia, na qual 

foi coletada amostra do cólon intestinal para posterior analises macroscópica, histopatológica, 

morfométrica e bioquímica, além da coleta complementar de sangue e tecido hepático.O extrato 

é rico em saponinas e compostos fenólicos, como flavonóides (quercetina e canferol) e 

taninos.Os grupos Sz500 e Ao100 apresentaram proteção significativa a danos a lipídeos e 

proteínas, dentre os grupos submetidos a colite ulcerativa experimental,os animais do grupo 

Ao100 obtiveram o menor escore em todos os parametros analisados. O tratamento com 100 

mg/kg de extrato de A. occidentale parece exercer uma combinação do efeitos antiinflamatório, 

antioxidante, bactericida e anabólico promovido pelos compostos bioativos presentes no 

extrato. No entanto, se faz necessário investigar com mais afinco a utilização da dose de 100 

mg/kg para elucidar com mais propriedade a melhor dosagem terapêutica na colite ulcerativa. 

Palavras-chave: Colite ulcerativa, inflamação, antiulcerogênica, Anacardium occidentale. 
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ABSTRACT 

Ulcerative colitis is a chronic disease characterized by inflammation in the intestinal mucosa, 

in most cases affects the colon and rectum. The therapeutic drugs are used as aminosalicylates 

and glucocorticosteroids, but due to the low response and the various side effects caused by 

them, reveals the need to search for new sources of useful compounds in the treatment of this 

disease.The species Anacardium occidentale popularly known as cashew, has been used for 

centuries in folk medicine in the healing aid of skin and mucosa lesions.Recent studies show 

its expressive antiulcerogenic effect, what we instigated to assess the effect of the extract of A. 

occidentaleleaves in rats with acute ulcerative colitis, therefore, 42 rats were used male Wistar, 

divided into 06 groups, and Negative Control (C) Positive Control (C +), treated with 

Sulfasalazine (Sz500) and treated with Extract A. occidentale at doses of 50 (Ao50), 100 

(Ao100) and 200 mg / kg (Ao200).All groups were submitted to experimental colitis Ulcerative 

except C-, moreover, C- and C + received saline via gavage for 7 consecutive days while the 

other groups received their respective treatments.Euthanasia of animals took place on the 8th 

day in which it was collected intestinal colon sample for later analysis macroscopic, 

histopathological, morphometric and biochemistry, as well as complementary collection of 

blood and liver tissue. The extract is rich in saponins and phenolic compounds such as 

flavonoids (quercetin and kaempferol) and tannins.When the Sz500 groups and 100 showed 

significant protection to damage to lipids and proteins, among the groups subjected to 

experimental ulcerative colitis, the animals Ao100 group obtained the lowest score in all 

parameters analyzed.Treatment with 100 mg / kg of A. occidentale extract seems to have a 

combination of antiinflammatory, antioxidant, bactericidal and anabolic promoted by the 

bioactive compounds present in the extract.However, it is necessary to investigate harder 

treating dose of 100mg / kg to higher doses compared to elucidate more properly the best 

therapeutic dosage ulcerative colitis. 

Keywords: Ulcerative Colitis, inflammatory, antiulcerogenic, Anacardium occidentale L. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Etiologia das doenças inflamatórias intestinais 

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) representam um sério problema à saúde da 

população atual, uma vez que repercutem na qualidade de vida de seus portadores, ocasionando 

alterações no âmbito social, psicológico e profissional (OLIVEIRA et al., 2010). As DIIs 

acometem o intestino ou outras regiões do trato gastrointestinal (TGI) (HISAMATSU et al., 

2013) e consistem em um conjunto de desordens crônicas inflamatórias, caracterizando-se por 

sangramento retal, dor abdominal, febre, perda de peso e diarréia (NACC, 2013),  

Um aspecto interessante, porém ainda não elucidado, consiste no aumento da incidência 

de DII desde século passado (SILVA, MURA, 2014), sendo esta significativa em países menos 

desenvolvidos, como na América Latina (THORESON, CULLEN, 2007). Os indivíduos de 

baixo risco para a DII, quando emigram para regiões de maior prevalência, passam a apresentar 

um risco maior de desenvolvê-la, sugerindo o envolvimento de fatores ambientais 

(BENETTON et al., 2008). Outros fatores como o tabagismo, estresse (BERNSTEIN, 

SHANAHAN, 2008) e poluição do ar (ZHANG, LI, 2014) também podem ser considerados 

fatores de risco. Além dos fatores ambientais, também são investigados os fatores genéticos em 

que uma resposta imune exacerbada atípica ocorre do intestino para outros tecidos e órgãos. 

Como resultado, ocorre o desequilíbrio entre a síntese e liberação de mediadores pró-

inflamatórios o que contribui efetivamente para uma resposta inflamatória no intestino 

(ALGIERI et al., 2013). 

Embora a etiologia da DII não esteja totalmente elucidada, acredita-se que o surgimento 

da doença parece estar ligado a uma combinação de fatores ambientais e genéticos (SILVA et 

al., 2014). 

Entre as doenças inflamatórias intestinais destacam-se duas variedades, a doença de 

Crohn (CD) e a colite ulcerativa (UC) seus agentes etiológicos permanecem desconhecidos 

(TRIANTAFILLIDIS et al., 2011; ALGIERI et al., 2013). 

No Brasil, a escassez de trabalhos que analisam os aspectos epidemiológicos da DII 

dificulta a quantificação do número de enfermos no país, não havendo até o presente momento 

uma estimativa da incidência ou prevalência na população. Com base em dados mundiais há 

uma prevalência de 120 a 200 casos de colite ulcerativa (UC) e de 50 a 200 casos de doença de 

Chron (DC) para cada 100.000 habitantes (ORSI, 2012).  Ambas as doenças afeta pessoas 

independentemente do local de residência, idade, poder aquisitivo e sexo (SOUZA et al., 2008). 
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Embora as DII possam acometer os pacientes com diferentes idades, observa-se que pico de 

incidência ocorre por volta dos 15 e 25 anos (LOPES et al., 2009).  

Morfologicamente, a CD é caracterizada pela presença de ulcerações que acometem, de 

forma descontinua, qualquer região do trato gastrointestinal, principalmente a mucosa e 

submucosa. Com a evolução da doença torna-se comum a presença de fistulas intestinais. 

Clinicamente, os sinais e sintomas mais frequentes são algia abdominal, melena, febre, náuseas 

e anorexia (BAUMGART et al., 2007). No entanto, alguns sinais menos frequentes podem 

dimensionar a gravidade da doença, como hemorragias e obstruções intestinais, que 

normalmente requerem intervenção medica imediata, através de procedimentos cirúrgicos que 

colocam em risco a vida do paciente (BRITO et al., 2007).  

Por outro lado, a UC é caracterizada pela presença de ulcerações limitadas a mucosa 

intestinal, mais especificamente, na região do cólon e reto, podendo ocorrer períodos de 

exacerbação e remissão da doença (BAUMGART et al., 2007). A semelhança dos sinais 

clínicos da UC e infecções entéricas muitas vezes dificulta o diagnóstico rápido da doença e 

consequentemente a intervenção mais eficaz não é respeitada. Os sintomas e o tratamento 

dependem da extensão e severidade da inflamação, estes mesmos parâmetros são utilizados 

para classificação dos pacientes em: proctite, proctossigmoidite e pancolite (COSNES et al., 

2011).  

De acordo com GUYTON et al (2006), o trato gastrintestinal (TGI) é um dos sistemas 

do organismo de importância fundamental, considerando a função do mesmo de prover água, 

eletrólitos e alimentos. Responsável pela digestão, absorção e excreção de compostos ingeridos, 

os órgãos que pertencem ao sistema digestório controla o maior número de células endócrinas 

e imunes do organismo (AHLMAN et al., 2001). Estima-se que o intestino aloje uma 

microbiota com cerca de mil espécies, o que representa em torno de 3,3 milhões de genes 

diferentes, quantidade muito superior ao encontrado no genoma humano (QIN et al., 2010). As 

composições bacterianas do intestino são determinadas em parte pelo gene e em outra pelas 

características individuais e ambientais, como a forma do parto, idade e dieta, resultando em 

numa grande variabilidade de microorganismos (HUTTENHOWER et al., 2012). A presença 

de muco formado por glicoproteínas no lúmem intestinal é o que protege as células da mucosa 

do ataque antigênico, na qual está diretamente relacionada a etiologia das DII (SERIL et al, 

2003). Células caliciformes presentes na mucosa produzem peptídeos antimicrobianos e muco, 

produtos essenciais para a proteção do epitélio intestinal (MALOY e POWRIE, 2011). A 

microbiota intestinal carrega consigo um grande reservatório de toxina, sobretudo em 
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indivíduos com dietas hiperlipidicas, na qual aumenta a absorção de lipopolissacarídeos (LPS) 

(CARICILLIet al., 2011). Desta forma, acredita-se que uma barreira epitelial deficiente, 

juntamente com uma resposta imune inapropriada sejam fatores importantes na fisiopatologia 

da UC (ZHANG et al, 2006). Biópsias do intestino de 10 pares de gêmeos monozigóticos foram 

analisadas para padrões de metilação do DNA, sendo encontrados 61 regiões genômicas com 

padrões de metilação diferenciais (HASLER et al., 2012). Estudo em camundongos com 

deleção gênica para a MUC2 desenvolveu colite espontânea (STROBER et al., 2007).  

 

1.2 Diagnóstico e tratamento da colite ulcerativa 

O diagnóstico da UC é determinado pela soma da avaliação do histórico clínico, exames 

que incluem o de fezes, sangue, fígado, rins, endoscopia e análise histopatológica, onde nestes 

dois últimos é possível observar regiões ulceradas, hemorragias, pseudopólipos e formação de 

abscessos (BAUMGART et al., 2007). No exame hematológico a colite ulcerativa pode ser 

detectada através do aumento de leucócitos (hemograma) e pela presença de anticorpos anti-

Saccharomyces cerevisiae (ASCA) e anticorpos anti-neutrófilos citoplasmáticos (ANCA) 

(FATAHZADEH, 2009).  

Embora não haja um tratamento que leve a cura ou até mesmo uma redução bastante 

significativa dos paramentos da UC, é possível observar um avanço no tratamento desta doença, 

visto que no século XX utilizava-se apenas a psicoterapia como terapia (RODRIGUES, 2006). 

Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia (OMG), desde 2010 foi divulgado por 

meio de diretrizes as condutas ideais para os períodos de surtos e remissões da UC, sendo 

determinado para o tratamento farmacológico na fase de surto os aminossalicilatos, corticóides, 

imunossupressores e antibióticos, os quais normalmente têm como alvo eventos da cascata 

inflamatória (BERNSTEIN et al., 2010). No entanto, a alta taxa de reincidência da doença após 

o tratamento farmacológico e a não aderência de 35 a 72% dos pacientes com UC, desafiam a 

atual intervenção terapêutica (STALLMACH et al., 2010).  

Dentro dos aminossalicilatos, os principais utilizados são a sulfassalazina, a 

messalazina, a olsalazina e a balsalazina. A sulfassalazina é constituida por uma molécula 5-

aminossalicílico (5-ASA) ligada a uma sulfapiridina por uma ligação azotada, na qual só é 

clivada por bactérias do cólon (PITHADIA et al., 2011). A utilização da sulfassalazina tem 

mostrado eficácia na manutenção da remissão na UC, no entanto devido aos inúmeros efeitos 

colaterais tem sido substituída pelo compostos 5-ASA (SUTHERLAND et al., 2006). Entre os 



18 
 

vários mecanismos de ação do 5-ASA, estão a inibição da produção de leucotrienos e a 

capacidade de assimilação de espécies reativas de oxigênio (FORD, 2011). A sulfassalazina é 

eficaz nas manifestações extraintestinais e articulares, devendo ser recomendada no tratamento 

de pacientes com DII e artrite associada (LEVINE et al., 2011). Estes fármacos são por vezes 

combinados com corticosteróides para induzir a remissão em pacientes com DII (PITHADIA 

et al., 2011). Em caso de resposta inadequada a esse tratamento, os corticosteroides deverão ser 

acrescentados e, posteriormente removidos pausadamente (SCHAIK et al., 2012).  

Os corticosteroides agem moderando o aumento da permeabilidade vascular, 

vasodilatação e infiltração por neutrófilos e assim, suprimindo a inflamação nas suas fases 

iniciais, bem como nas manifestações tardias, como a ativação de fibroblastos, proliferação 

vascular e depósito de colágeno. Além destas ações, os corticosteroides influem a resposta 

imunológica dos linfócitos T, diminuindo a produção de citocinas e fator nuclear kapa B (NF-

кB) (TRIANTAFILIDIS et al., 2011).  

Aproximadamente 50% a 80% dos pacientes com prescrição de corticóides, sentirão 

resolução ou melhora dos sintomas dentro de um mês (FAUBION et al., 2001). 

Aproximadamente 25% dos doentes com UC severa deverão ser submetidos a colectomia por 

não responderem à terapia intravenosa com corticóides (HYDE et al., 1997). As duas 

alternativas cirúrgicas mais comumente empregadas são a proctocolectomia com ileostomia e 

proctocolectomia total com bolsa ileoanal. (PETER et al., 2004).  

Outra classe usada para o tratamento da colite é a dos imunossupressores 

(imunomoduladores) que tem como principais representantes para o tratamento da colite a 

azatioprina, mercaptopurina, e ciclosporina que são utilizados nos pacientes para os quais houve 

falha no tratamento com os aminossalicilatos, e o uso de corticoides não podem ser diminuído 

ou retirado com sucesso (BENETTON et al., 2008). Como há um risco maior de toxicidade ao 

utilizar esses medicamentos, é importante que seu uso só seja feito em casos graves (RENAME, 

2010).  

Em relação à terapêutica combinada (azatioprina e Infliximab) e embora não esteja 

ainda publicado sob a forma de artigo, existe o estudo demonstrando que em doentes nos estágio 

de moderado a grave, a terapêutica combinada se mostra mais eficaz do que a monoterapia na 

remissão livre de corticoides (PANNACCIONE et al.,2011). As respostas propostas para sua 

ação se dão não somente pelo bloqueio direto do Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-a), mas 

também pela indução de apoptose de linfócitos T (BRANDE et al.,2003), recuperação da 
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barreira epitelial (SUENAERT et al., 2002), e indução da motilidade dos fibroblastos 

intestinais, facilitando a cicatrização de lesões (OLDENBURG et al., 2007). 

Entretanto, apesar de ser um dos medicamentos mais eficazes para o tratamento e 

indução da fase de remissão das DII (POPIVANOVA et al., 2008), estudo têm mostrado que 

atualmente, um terço dos pacientes não respondem ao tratamento anti- TNF- α e, muitos outros 

perdem eventualmente a responsividade ou tornam-se intolerantes a esse agente (MELMED e 

TARGAN, 2010).  Além disso, efeitos adversos, pouco frequentes têm sido descritos, em 

algumas vezes graves como infecções e alterações auto-imunes (TRAVIS et al.,2006).  

O controle da inflamação da mucosa é fundamental para a prevenção do câncer 

colorretal tanto na UC quanto na DC, independentemente da terapia utilizada (SCHAIK et al., 

2012). O tipo mais comum de câncer gastrointestinal é o câncer colorretal e sua causa é 

multifatorial, compreendendo alterações genéticas, exposição ambiental, dieta e condições 

inflamatórias do trato digestivo (HARISH et al.,2004). O mais comum é o adenocarcinoma que 

representa cerca de 95% dos casos (FLEMING et al.,2012). De acordo com o Ministério da 

Saúde, a estimativa de novos casos para 2014 tem aumentado, passando para 32.600, sendo 

15.070 homens e 17.530 mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 15,44 

de novos casos a cada 100 mil homens e 17,24 a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2014). 

A redução de complicações graves (hospitalização e cirurgia) está associada com a 

supressão da inflamação e a indução da cicatrização da mucosa, tornando-se um diferencial 

para um tratamento adequado (SCHINITZLER et al., 2009). A partir do quadro de mudanças 

econômicas, políticas e sociais, o uso terapêutico desses recursos naturais, hoje tenta inserir-se 

no meio farmacológico, pois antes, apenas as pessoas incapazes de adquirir um medicamento 

industrializado faziam uso dessas terapias alternativas (BADKE et al., 2011). Portanto, 

proporcionar uma melhor qualidade de vida dos pacientes com remissão dos sintomas, 

promovendo assim a restauração da mucosa e reduzindo as probabilidades de desenvolvimento 

de neoplasia intestinal são os principais desafios da terapêutica (NAVANEETHAN, SHEN et 

al., 2010). 

 

 

1.3 Plantas medicinais 
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A comunidade científica, busca investigar um número cada vez maior de produtos 

inovadores, com menos efeitos indesejáveis do que os fármacos existentes, o que gera um 

interesse crescente da indústria farmacêutica por plantas medicinais e pela fitoterapia, já que 

potenciais terapêuticos e econômicos têm sido descobertos em relação a essas plantas (COSTA 

et al., 2010). Métodos considerados essenciais na descoberta de valores terapêuticos de uma 

ampla variedade de plantas, como o surgimento de diversas estratégias tecnológicas que variam 

desde a triagem biológica, isolamento, até as triagens clínicas foram possíveis devido o 

crescente interesse na descoberta das atividades biológicas apresentadas por plantas (BIBI et 

al., 2011).  

No mercado mundial de medicamentos fitoterápicos, são envolvidos cerca de US$ 43 

bilhões por ano, onde somente nos Estados Unidos da América, este mercado representa US$ 

5 bilhões por ano, sendo o setor de mais rápido crescimento no mercado farmacêutico norte-

americano (ASCHWANDEN, 2001). Com 50% dos medicamentos direta ou indiretamente 

derivados de produtos naturais, aprovados entre 1981 e 2006 pelo FDA, as indústrias 

farmacêuticas foram, e continuam sendo beneficiadas pelos conhecimentos populares sobre o 

uso medicinal das plantas (FERREIRA e PINTO, 2010).  

A região Nordeste do Brasil possui em seu ecossistema, a predominância da Caatinga, 

uma grande biodiversidade, com um habitat específico para plantas medicinais e aromáticas, 

sendo considerada uma das mais ricas fontes de material com potencial farmacológico de todo 

mundo, devido à diversidade das espécies e aos conhecimentos oriundos da medicina 

tradicional integrante das culturas indígena, negra e europeia (BRANDÃO et al., 2004).  

No entanto, pouca atenção vem sendo dada à preservação da variada paisagem da 

caatinga, mesmo essa contribuindo altamente para a biodiversidade do Brasil, sendo o único 

grande ecossistema naturalmente brasileiro com limites inteiramente restritos ao território 

nacional (SILVA et al., 2004). Para Barbosa (2009), as modalidades de uso da fauna em 

cenários como o do semi-árido nordestino tornam-se ainda mais importantes, devido a situação 

econômica e social das populações tradicionais locais não serem equiparadas com outras 

regiões do Brasil, ou até mesmo do próprio Nordeste.  

A etnobotânica analisa e estuda as informações populares provenientes do homem sobre 

o uso das plantas. É através dela que se define o perfil em relação ao uso das plantas por uma 

comunidade, pois cada comunidade tem seus costumes e particularidades, visando obter 

informações importantes, benéficas sobre usos medicinais de plantas (RICARDO, 2010), e 
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especificamente a etnobotânica relacionada as plantas medicinais, como ciência, é responsável 

por pesquisar e identificar as espécies utilizadas por uma determinada população como meio de 

tratamento (LIMA et al., 2007). Na área cultural, representa uma parte importante para um 

determinado povo, sendo também parte de um saber difundido pelas populações ao longo de 

várias gerações (KLEIN et al., 2009).  

O termo planta medicinal foi oficialmente reconhecido em 1978, durante a 31ª 

Assembleia da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo definido como “todo e qualquer 

vegetal que venha possuir, em um ou mais órgãos, substâncias capazes de promover efeitos 

terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semi-sintéticos” (VEIGA et al., 2005).  

As plantas medicinais podem ser classificadas levando em conta o objetivo da sua 

utilização e a forma de uso, o que configura a classificação das plantas medicinais de acordo 

com a seguinte finalidade: 1) obtenção de substâncias puras; 2) produção de fitoterápicos; 3) 

utilização na medicina caseira (DAVID e DAVID, 2002). Com base na definição proposta pela 

OMS, os medicamentos fitoterápicos são substâncias ativas presentes na planta como um todo, 

ou em parte dela, na forma de extrato total ou processado (CALIXTO, 2001).  

A comercialização de medicamentos fitoterápicos se dá nas formas líquidas, sólidas ou 

semi-sólidas obtidas a partir de extratos padronizados, normalmente preparados através 

maceração ou destilação. Para os extratos fluidos, normalmente é utilizado etanol ou água, 

podendo ocorrer também através da mistura de etanol com água, e nos extratos sólidos e moles, 

os solventes são evaporados e processados até a secura (SIANI, 2003).  

Os princípios ativos estão relacionados aos efeitos benéficos, sendo estes, compostos 

químicos encontrados em todas as partes da planta ou em elementos específicos, responsáveis 

por certa atividade terapêutica ou medicinal, podendo variar de uma espécie botânica para outra 

(ALMEIDA et al., 2012).  

Os princípios ativos dos extratos vegetais produzidos pela planta, são armazenados 

durante o seu crescimento (ALMEIDA et al., 2012), e as substâncias constituintes de um 

princípio ativo específico de um óleo essencial podem ser encontradas em diversas plantas, por 

vezes em concentrações diferentes (BONA, 2010). Os principais grupos existentes são: 

alcalóides (álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, lactonas), glucosídeos, compostos fenólicos, 

saponinas, mucilagens, flavonóides, terpenóides (mono e sesquiterpênicos e esteróides), taninos 

e óleos essenciais (ZACARÃO, 2012).  

O metabolismo secundário da planta é o principal responsável pela produção desses 

componentes, sendo que nem sempre é necessária a produção para completar o ciclo de vida da 
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planta, porém um importante papel é exercido na interação das plantas com o meio ambiente, 

desempenhando um papel de defesa contra patógenos ou proteção contra fatores estressantes, 

dentre estes, mudanças de temperatura, luz, raios ultravioletas ou deficiências nutricionais 

(BONA, 2010).  

Embora sejam consideradas terapêuticas pela população, as plantas que apresentam 

potencialidades medicinais frequentemente possuem propriedades tóxicas desconhecidas 

(SINTOX, 2010). Os efeitos colaterais dos fitoterápicos estão relacionados na maioria das vezes 

ao preparo e a problemas de processamento, tais quais a identificação incorreta das plantas, 

processamento errado, contaminação, substituição, adulteração de plantas, preparação e/ou 

dosagem incorretas (ARNOUS et al., 2005).   

As pesquisas realizadas para avaliação de plantas medicinais são de extrema 

importância para o uso seguro destas, bem como o controle da sua comercialização pelos órgãos 

oficiais em feiras livres, mercados públicos ou lojas de produtos naturais e demais 

estabelecimentos (VEIGA JR et al.,2005). 

No Brasil, a Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 971, de 03 de maio de 2006 foi 

elaborada com o objetivo de estimular os mecanismos de prevenção e recuperação da saúde por 

meio das práticas integrativas e complementares como as plantas medicinais e fitoterápicos, 

com o intuito de garantir a integralidade da atenção à saúde, das condições de bem-estar físico, 

mental e social instituído pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) (BADKE et al., 2011).  

O Ministério da Saúde anunciou em 2009, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS (RENISUS), onde foram eleitas 71 espécies vegetais após levantamentos em 

municípios onde essa prática já era presente, com o objetivo de nortear pesquisas que possam 

determinar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos para a população de forma mais segura 

e eficaz (BRASIL, 2014).  

 

1.4 Anacardium occidentale 

Entre os gêneros listados pelo Ministério da Saúde, encontra-se a planta Anacardium 

occidentale Linn (A. occidentale) conhecida popularmente como “cajueiro”. Das espécies deste 

gênero, o A. occidentale é a única cultivada e de maior disseminação (LIMA et al., 2007). Está 



23 
 

espécie pertence à família Anacardiaceae, que possui aproximadamente 76 gêneros e 6000 

espécies de distribuição pan-tropical (MITCHELL, 1990).  

De acordo com o International Board for Plant Genetic Resources (1986) o gênero foi 

formulado em 1753 por Linneau com uma única espécie, A. occidentale sendo descritas 

posteriormente 25 outras espécies, no mínimo. É uma árvore grande com tronco tortuoso e 

esgalhado desde a base com vários ramos longos, folhas onduladas apresentando cor verde-

amarelada e quando novas, roxo-avermelhada (DINIZ et al, 1997).  

Segundo FREIRE e BARGUI (2001), o cajueiro é uma das plantas mais importantes 

economicamente para o Nordeste brasileiro, apresentando uma área plantada de 700.000 

hectares, aproximadamente. Seu cultivo é responsável por cerca de 100.000 empregos diretos 

e indiretos, além de 200 milhões de dólares anuais, provenientes da exportação de amêndoas 

para redutos como Estados Unidos da América, Europa e Japão.  Além disso, dados desde 2007 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que mais de 98% da área 

ocupada por cajueiro no Brasil se encontra na Região Nordeste, e deste total, 88,5% são 

cultivados nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.  

Em levantamento feito na base de dados NAPRALERT (Natural Product Alert) da 

Universidade de Ilinois nos Estados Unidos, sobre a espécie A. occidentale, verificou-se onze 

classes de metabólitos secundários diferentes mostraram-se presentes, e um total de 101 

compostos isolados nesta espécie (DE MELO, 2002).  

O cajueiro é uma espécie respeitada e ainda cognominada pela população nordestina 

como “boi verde”, em razão do grande aproveitamento de todos os seus componentes, sendo a 

casca do caule a parte mais utilizada com finalidade terapêutica (OLIVEIRA, 1991). Os frutos, 

a casca do caule e as folhas do cajueiro são utilizados como tratamento de várias doenças como, 

hipertensão, doenças inflamatórias, asma, bronquite, úlceras gástricas e perturbações intestinais 

(CORRÊA, 1984). O suco das folhas novas é antiescorbútico e possui bom potencial no 

combate de aftas e cólicas intestinais. As flores, muito frequentadas por abelhas são tônicas e 

até afrodisíacas (PIO CORRÊA, 1926; AGRA et al., 2007).   

A alta ingestão de frutas e legumes ricas em compostos fenólicos tem sido associada a 

diminuição dos riscos de doenças crônicas, incluindo câncer e outras doenças cardiovasculares 

(BOUAYED, BOHN, 2010; BOEING et al., 2012). Os compostos fenólicos são os 

componentes mais abundantes na dieta dos humanos sendo alvos de diversos estudos, que 
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mostram o papel fundamental desses compostos na modulação da resposta inflamatória 

intestinal (GALVEZ et al., 2001; COMALADA et al., 2005; KIM et al., 2005).  

Os flavonóides são itens fundamentais na dieta humana embora, sejam considerados na 

maioria das vezes não nutrientes, ou seja, substâncias sem valor nutritivo (PIETTA, 2000). O 

termo flavonóide compreende um importante grupo de metabólitos secundários que vêm sendo 

objeto de interesse científico considerável devido sua importância terapêutica (VUKICS, 

GUTTMAN, 2010), engloba pelo menos 6000 moléculas, sendo um dos maiores e mais 

estudados grupos de compostos fenólicos, compostos de baixo peso molecular, contendo quinze 

átomos de carbono dispostos na configuração C6-C3-C6 (HICHRI et al.,2011). O estado redox 

do radical formado a partir do flavonóide original é o que determina o caráter antioxidante de 

um flavonóide (HEIM et al., 2002).  

Diversas atividades farmacológicas têm sido examinadas em extratos de A. occidentale, 

com atenção particular aos lipídios fenólicos, devido suas propriedades antioxidantes 

(KAMATH, RAJINI, 2007). Além dos lipídios fenólicos outros constituintes químicos 

isolados, identificados em partes distintas do cajueiro se destacam, como os flavonóides 

apigenina, canferol, quercetina, quercetina-3-O-glicopiranosila, quercetina-3-O-

ranminopiranosila, agatisflavona, miricetina, robustoflavona e amentoflavona presentes nas 

folhas (ARYA et al., 1989).  

Do ponto de vista químico, as espécies mais estudadas, são Mangifera Indica, 

Anacardium occidentale e algumas espécies de Rhus. A diversidade dos metabólitos e 

atividades biológicas desencadeadas pelos compostos dessas plantas, tem justificado o interesse 

na busca de princípios ativos presentes nas espécies dessa família (CORREIA et al., 2006). 
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Figura 01: Local de origem, taxonomia e os principais partes aéras da planta Anacadium 

occidentale. . 

 

Os efeitos mediados por compostos químicos de plantas sobre o corpo humano ocorrem por 

processos idênticos aos fármacos mais convencionais (TAPSELL, 2006). Além disso, 

preparações tradicionais à base de plantas para o tratamento de doenças infecciosas são práticas 

e têm o nível de risco muito baixo em relação as drogas sintéticas disponíveis (DHANKHAR, 

2011).  

Uma das etapas mais relevantes na pesquisa de um novo medicamento é o estudo da 

farmacocinética, durante a fase pré-clínica de desenvolvimento de um fármaco, por fornecer 

bases necessárias para selecionar e aperfeiçoar as moléculas promissoras, além de permitir o 

reconhecimento e descarte das moléculas inviáveis, reduzindo os custos e o tempo gasto para 

colocar no mercado, um medicamento com alta probabilidade de fracasso (LIN e LU, 1997).  

Assim, nesse estudo hipotetizamos que o extrato hidroalcoólico de Anacadium occidentale 

exerce efeito antiinflamatório e anti-oxidante em ratos submetidos ao modelo experimental de 

colite ulcerativa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 Avaliar o efeito do extrato hidroetanólico das folhas de A. occidentale no modelo 

experimental de colite ulcerativa induzida por ácido acético em ratos. 

 

2.2. Específicos 

• Realizar a caracterização preliminar do extrato bruto das folhas de A. occidentale  por reações 

clássicas de coloração,  precipitação e por cromatografia em camada delgada; 

• Avaliar o efeito do extrato de A. occidentale  no estado nutricional de ratos submetidos à colite 

ulcerativa; 

• Analisar o efeito do extrato sobre o padrão macroscópico e histopatologico do colón de ratos 

com colite ulcerativa; 

• Observar o efeito do extrato hidroalcoólico de A. occidentale  sobre o estresse oxidativo no 

cólon de ratos submetidos a colite ulcerativa. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Coleta de A. occidentale e obtenção do extrato 

 

Espécimes de A. occidentale, cajueiro,foram coletadas na manhã domês de junho/2014, 

na Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN- cituado no 

município de Parnamirim – RN. Trata-se de uma área não urbana que abriga uma rica e variada 

vegetação.Foram coletadas apenas as folhas do cajueiro, armazenadas em sacos plásticos e 

transportadas até o Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para posterior obtenção do extrato. Um exemplar da 

espécie foi depositado no Herbário do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da 

UFRN para fins de identificação taxonômica. 

 

No Laboratório de Farmacognosia, do Departamento de Farmácia da UFRN, foi 

realizada a seleção de folhas íntegras e saudáveis sendo descartadas as folhas impróprios para 

utilização. As folhas foram espalhadas nas bancadas para possibilitar a secagem. 

Posteriormente, foram processadas em um liquidificador industrial, obtendo-se 1378,15 gramas 

de material triturado, sendo este dividido em 4 porções de 200/g cada, e o restante armazenado. 

Cada porção de foi infundida em 2 litros de solução hidroalcoólica, (40:60 água: álcool), onde 

permaneceram durante 7 dias.  Posteriormente a mistura foi seca sob pressão reduzida em 

rotaevaporador até a remoção total da parte alcoólica da solução. O extrato aquoso resultante 

foi armazenado em 26 tubos falcons de 25/mL e criopreservados até o momento em que foram 

para a etapa final, a secagem com auxílio do Liofilizador tipo Speed-Vac. Para administração 

do extrato aos animais o mesmo foi diluído em solução salina 0,9%.  

3.2 Análise fitoquímica preliminar 

 

A presença das principais classes de metabólitos secundários foi avaliada através de reações 

clássicas de coloração e precipitaçãopara analisar os seguintes compostos:. Compostos 

fenólicos: Pesou-se 10 mg do extrato num tubo de ensaio, sendo em seguida dissolvido em 2 

mL de metanol, posteriormente, adicionou-se 2 gotas de cloreto férrico. Taninos: Pesou-se 20 

mg do extrato num tubo de ensaio e adicionados 4 mL de água destilada, filtrou-se o extrato 

diluído para outro tubo e, sobre o filtrado, adicionou-se algumas gotas de solução de gelatina a 

https://pt-br.facebook.com/emparn.oficial
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2,5 %. Saponinas: pesou-se 10 mg do extrato num tubo de ensaio e adicionou-se 5 mL de água 

destilada.. Em seguida, filtrou-se o extrato diluído para um tubo grande, o qual foi agitado 

vigorosamente por 1 minuto. Antraquinonas livres:pesou-se 20 mg do extrato num tubo de 

ensaio e adicionou-se 4 mL de hidróxido de amônio diluído e agitou-se. A mistura foi filtrada 

com algodão para outro tubo e 1 mL de solução de NaOH 10% foi adicionado. Antraquinonas 

glicosiladas:pesou-se 20 mg do extrato num tubo de ensaio, adicionou-se 10 mL de ácido 

sulfúrico a 5 % e agitou-se, a fim de hidrolisar as possíveis antraquinonas glicosiladas. A 

mistura foi filtrada para outro tubo de ensaio e adicionou-se 10 mL de hexano. O tubo foi 

agitado e esperou-se a separação de fases. Cerca de 5 mL da fase hexânica foram transferidos 

para outro tubo de ensaio e adicionou-se 2 mL de hidróxido de amônio diluído a 10%. 

Alcalóides: uma vez que resultados falso-positivos podem ocorrer, realizou-se uma extração 

ácido-base do extrato hidroetanólico liofilizado. Primeiramente, 20 mg do extrato foram 

imersos em 10 mL de  ácido sulfúrico a 10 % num béquer. Em seguida, o béquer foi colocado 

em banho-maria a 90 ºC por 5 minutos. Posteriormente, o extrato foi filtrado com algodão para 

um tubo de ensaio e adicionou-se hidróxido de amônio até a solução atingir pH básico em torno 

de 10. Ao tubo de ensaio, foi adicionado 10 mL de clorofórmio, e agitou-se o tubo. Após a 

separação de fases, a fase orgânica foi transferida para um béquer e evaporada com o auxílio 

de um secador. O possível resíduo foi redissolvido com ácido sulfúrico a 10% e utilizado para 

a reação. Sobre uma placa de vidro, foram colocadas, no lado esquerdo, 2 gotas dos reagentes 

Dragendorff, Mayer e Bertrand e 2 gotas do extrato. 

Aavaliação da presença de flavonoides e ácidos fenólicos foi por comparação com padrões. 

O laboratório de Farmacognosia da UFRN dispõe de vários padrões de flavonoides e ácidos 

fenólicos para análise preliminar por CCD, assim, foi realizada uma triagem inicial para avaliar 

a possível presença dos padrões no extrato bruto das folhas de A. occidentaleatravés da 

comparação das características cromatográficas das substâncias isoladas, incluindo fator de 

retenção e cor em luz visível e em UV a 365 nm, com as características cromatográficas das 

manchas presentes na CCD desenvolvida para o extrato. Como a observação visual da placa 

está inerentemente associada à subjetividade da percepção humana, e consequentemente sujeita 

a erros de interpretação, foram obtidos cromatogramas com o software ImageJ, a partir da 

imagem em Joint Photographics Experts Group (JPEG) capturada da placa sob luz UV a 365 

nm, com o intuito de obter um resultado mais objetivo da coeluição.  

 

3.3 Desenho Experimental 
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 Foram utilizados 42 ratos Wistar machos, pesando entre 280-350 g, entre 3-4 meses de 

idade, oriundos do Biotério da Universidade Potiguar - UNP. Os animais foram distribuídos 

aleatoriamente em 6 grupos com 7 animais cada,sendo mantidos na sala de experimentação do 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN em 

condições controladas de temperatura (22 ± 2oC) e luminosidade (ciclo claro/escuro de 12 

horas), com acesso livre à ração e água, exceto na véspera da indução à colite em que os animais 

foram privados apenas de alimentação. Os experimentos foram realizados em sala com controle 

de temperatura, na fase clara do ciclo.  Todos os protocolos experimentais do projeto de 

pesquisa foram submetidos à aprovação da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da 

UFRN, parecer nº 002/2014 (anexo) da UFRN.O experimento teve duração de 8 dias, sendo a 

colite induzida no terceiro diae a eutanásia no oitavo dia. Os animais dos grupos 

controlesreceberam diariamente dose única de solução salina,enquanto que os grupos 

tratados,sob o mesmo regime, receberam seus respectivos tratamentos durante todo 

experimento. 

 

 

Figura 02: Delineamento experimental do modelo de colite ulcerativa.  

Fonte: Programa de Pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional / UFRN. 
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Tabela 01: Distribuição dos animais de acordo com o grupo experimental de indução da colite 

ulcerativa – Natal, RN – 2015. 

GUPOS INDUÇÃO DA COLITE TRATAMENTO 

C- Não Solução salina 0,9% 

C+ Sim Solução salina 0,9% 

Sz500 Sim Sulfassalazina 500 mg/Kg 

Ao50 Sim  Extrato de A. occidentale50 mg/Kg 

Ao100 Sim Extrato de A. occidentale100 mg/Kg 

Ao200 Sim Extrato de A. occidentale200 mg/Kg 

 Fonte: Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e Funcional / UFRN. 

 

3.4 Indução da Colite  

 O processo de indução da colite ocorreu no terceiro dia de suplementação de extrato de 

A. occidentalesendo que os animais foram mantidos com água e ração controlada e em jejum 

alimentar por 24 horas antes da indução e da eutanásia. Para indução da colite aguda utilizou-

se o método proposto por MILLAR et al (1996) com adaptações.Os animais foram previamente 

sedados com o emprego de cloridrato de xilazina (20mg/Kg de peso corpóreo) e também 

cloridrato de quetamina (100mg/Kg de peso corpóreo) administradas por via intraperitoneal. 

Em seguida foi inserido um cateter de 0,2 mm de diâmetro via retal até 8cm na altura do colón 

e administrado 1mL de ácido acético (4% em solução salina a 0,9%) que permaneceu no cólon 

durante 30 segundos e logo após foi drenado. Enquanto a solução de ácido acético esteve em 

contato com o cólon o animal foi mantido com a região caudal levantada em um ângulo de 45°.  

 

3.5 Tratamento 

 

Os animais foram tratados por sete dias consecutivos, uma vez ao dia, sempre no mesmo 

horário.Os animais do grupo Sz500 receberam por gavagem uma dose diária de 1 ml do fármaco 

Sulfassalazinana concentração de 500 mg/kg de peso corpóreo. Os animais do grupo Ao50 

receberam por gavagem uma dose diária de 1 ml do extrato de A. occidentale na concentração 

de 50 mg/kg de peso corpóreo, enquanto que os animais do grupo Ao100e Ao200 receberam 

por gavagem uma doses diárias de 1 ml de extrato de A. occidentalena concentrações de 100 
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mg/kg e 200 mg/kg respectivamente. Os animais dos grupos C- e C+ não tratados receberam 

por gavagem 1 ml de solução salina 0,9% nos mesmos horários dos grupos tratados. 

 

3.6 Eutanásia e coleta do material biológico 

 

Ao final dos sete dias de tratamento, os animais ficaram em jejum por 10 horas, e após 

este período receberam uma dose letal de xilazina (60 mg/Kg) e também cloridrato de 

quetamina (300 mg/Kg) administradas por via intraperitoneal.  O sangue foi coletado em tubos 

de polipropileno com e sem 15µL de anticoagulanteparaobtenção soro.  Em seguida, o sangue 

foi centrifugado a 10.000 x g por 15 minutos e o soro retirado foi armazenado a -80˚C para 

realização das dosagens bioquímicas. O fígado dos animais foi extraído para análise. O cólon 

dos animais foram removidos e lavados imediatamente em solução salina para retirada das fezes 

que ficaram impregnadas na parede do órgão, em seguidao tecido foi colocado em uma placa 

de Petri (com gelo a fim de preservar o material) para determinar o peso e o comprimento do 

intestino. 

  

3.7 Análise dos animais durante a indução da colite ulcerativa. 

 

Foi avaliado diariamente o peso dos animais, ingestão hídrica e a ração consumida, 

consistência das fezes, presença de sangue e inflamação perianal.  

 

3.7.1 Análise macroscópica e morfométrica 

 Foi realizada a abertura do segmento colônico através de uma incisão no sentido 

longitudinal com o auxílio de uma tesoura cirúrgica para possibilitar a avaliação do grau das 

lesões e determinação do escore macroscópico, conforme proposto por WALLACE etal. 

(1989). Além disso, foi feita a captura de imagem (câmera fotográfica digital Sony com 14 

megapixel) do cólon intestinal todos os animais do experimento para documentar  a avaliação 

macroscópica. 

 

Tabela 02: Alterações patológicas identificadas macroscopicamente. Natal – RN, 2015. 

Escore Critério 
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0 Sem danos 

1 Hiperemia, sem úlceras 

2 Úlcera linear sem inflamação significante 

3 Úlcera linear com inflamação em um sítio 

4 Dois ou mais sítios de ulceração/inflamação 

5 Dois ou mais sítios de ulceração e inflamação ou um sítio de inflamação 

maior que 1 cm ao longo da extensão do cólon. 

6 Se o dano cobrir mais que 2 cm ao longo da extensão do cólon (a escala é 

aumentada em 1 ponto para cada centímetro adicional) 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional / UFRN. 

 

3.7.2  Análise microscópica  

Dois fragmentos do cólon (+/-36 mm2 cada) foram fixados em solução de formol 

tamponado a 10%, por 24 hs. Após a fixação, o material foi desidratado em álcool, diafanizado 

em xilol, incluso em parafina e submetido a cortes microtômicos com 5 μm de espessura. A 

seguir o material foi corado pela hematoxilina-eosina (HE) para proceder a análise 

histopatológica, onde verificou-se as características histopatológicas típicas da colite ulcerativa. 

Caso presente, essas variáveus foram classificadas conforme sua intensidade em: 0 (ausente); 

1 (leve); 2 (moderado) e 3 (intenso).  

 

3.7.3 Avaliação do estresse oxidativo  

Para a análise bioquímica do estresse oxidativo, foram utilizados cinco fragmentos do 

cólon, seccionados longitudinalmente, armazenados em tubos de microcentrífuga de 1,5 mL e 

congelados a -80°C até a realização do procedimento. Para fins de análise, as amostras foram 

descongeladas, maceradas e homogeneizadas com 1 ml de Salina Tamponada com Fosfato 

(PBS). O lisado foi centrifugado a 600xg por 3minutos, o sobrenadante foi recolhido e utilizado 

nas análises, as quais foram realizadas em duplicatas.    

3.7.3.1 Mensuração de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteína 

carbonil:  

Para a realização dessas análises foi acrescentado a um tubo cônico de microcentrífuga 

250 ml da solução mãe com 500 ml TCA. Após 5 minutos necessários para a precipitação, os 

tubos foram levados a centrífuga a 10000xg por 10minutos. A seguir, o sobrenadante foi 

retirado e usado para a técnica do TBARS e o pelet utilizado para a mensuração do carbonil. 
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Para a mensuração das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico foi acrescido ao tubo de ensaio 

500 ml do sobrenadante e 500 ml de TBA 0,67%. A seguir, os tubos foram levados a banho-

maria 80°C durante 20 minutos e depois plaqueados. Para a leitura da absorbância foi utilizado 

um espectrofotômetro a 532 nm.  Para a mensuração da proteína carbonil foi adicionado ao 

pelet 200 ml de NaOH seguido de uma forte homogeneização. A seguir houve a ressuspensão 

e acréscimo de 200 ml de DNPH. A solução foi incubada por 1 h e homogeneizada a cada 30 

min. A seguir foi adicionado 300 ml de Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos (TCA) 20%, sendo a 

solução centrifugada a 12.000xg por 5 minutos. Após o descartar do sobrenadante, foi 

adicionado 500 µl da solução álcool etílico\acetato de etila 1\1 e posterior homogeneização e 

centrifugação a 12.000xg por 5 minutos. O procedimento foi repetido por 3 vezes. 

Posteriormente, foi feita as lavagens e acrescida a solução 1ml de uréia, homogeneizado e 

levado ao banho-maria 60°C por 1 hora. A absorbância foi lida com o auxílio de um 

espectrofotômetro a 370 nm.  

3.7.3.2 Mensuração de conteúdo proteico de tiol:  

Oconteúdo proteico de tiol nas amostras foi analisado para estimar alterações oxidativas 

em proteínas. Uma alíquota foi diluída em 0,1% de sulfato de sódio, 0,01 M de 5,50-ditiobis 

(ácido 2-nitrobenzóico) a seguir foi adicionado etanol para posterior leitura num 

espectrofotómetro a 412 nm após 20 minutos. Os resultados são expressos como mmol de 

Sulfidrilo (SH) mg de proteína. 

3.7.3.3 Estimativa da atividade de enzimas antioxidantes: 

Para estimar a catalase (CAT) foi avaliada a taxa de diminuição na absorvância H2O2 

através de um espectrofotómetro a 240 nm. Os resultados foram expressos como unidades de 

cat = mg de proteína. Durante o ensaio, foi monitorada a formação de bolhas na liberação de 

oxigênio pela atividade CAT, sem qualquer interferência na aferição da medida. A atividade 

superóxido dismutase (SOD) foi avaliada quantificando-se a inibição de superóxido dependente 

da auto-oxidação da adrenalina como auxílio de um espectrofotómetro a 480 nm. Os resultados 

são expressos como unidades de SOD = mg de proteína.  
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3.8  Análise estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos foram submetidos a testes estatísticoscom o 

auxilio do Software GraphPad Prism versão 6.0. Para apurar a normalidade dos dados obtidos, 

foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. As diferenças entre as médias dos grupos foram 

avaliadas através de análises de variância (ANOVA), seguido do pós-teste de Tukey, 

considerando-se o nível de significância 5% (p<0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análise fitoquímica preliminar  

A análise fitoquímica mostrou que o extrato bruto das folhas de A. occidentale possui 

compostos fenólicos, principalmente flavonoides e saponinas. A presença das principais classes 

de metabólitos secundários foi avaliada por reações clássicas de coloração e precipitação e por 

análise em cromatografia em camada delgada, utilizando reveladores específicos e universais. 

Entre os 18 padrões analisados, apenas a isoquercetina apresentou mancha de referencia Rf e 

cor (luz visível e UV a 365 nm) semelhante a da mancha observada na região do extrato bruto.  

Para destacar a presença dessas substâncias nas folhas de A. occidentale, foi realizada uma 

coeluição entre o extrato bruto e os padrões flavonoidicos quercetina e canferol. 

É sabido que quanto maior a fluorescência da mancha emitida, devido à presença de luz 

UV a 365 nm, maior a quantidade de moléculas flavonoídicas naquela mancha. Como também, 

o aumento da intensidade luminosa na mancha de valor de Rf e cor semelhante ao do padrão, 

evidencia a presença dessa substância no extrato. Em nossas amostras, pode-se observar que o 

extrato bruto adicionado do padrão quercetina, em relação ao extrato bruto isolado, apresentou 

um aumento na luminância pixelar na mancha 3 (1 A) e 5 (2B) que possui valor de Rf próximo 

ao valor de Rf do padrão quercetina e canferol eluído no mesmo sistema  (figura 4). O 

flavonoide quercetina, por apresentar duas hidroxilas adjacentes no anel B, emite fluorescência 

laranja-amarela quando condicionado a luz V a 365 nm, enquanto que o canferol, por apresentar 

apenas uma hidroxila, emite fluorescência verde-amarela (WAGNER, BLANDT, 2001). 
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Tabela 03: Prospecção fitoquímica qualitativa do extrato das folhas de A. occidentale.  

Classes de 

Metabólitos 

Ensaio Tipo de observação Presença 

Compostos 

fenólicos 

FeCl3 5% Coloração escuro-azulada + 

Taninos Gelatina a 2,5 % Turvação * 

Saponinas Agitação Espuma persistente + 

Antraquinonas Reação de Borntrager 

direta 

Coloração rósea-avermelhada - 

Alcaloides Reagentes Dragendorff, 

Mayer e Bertrand 

Precipitado - 

 

Flavonoides 

 

Reagente Natural 

Fluorescência laranja-amarela 

(quercetina) e verde-amarela 

(canferol) 

+ 

Símbolos: + (presença), * (pouco), - (ausente). 

 

Figura 03. A: Cromatografia em camada delgada do extrato bruto e padrões de 

compostos.Eluente: acetato de etila: ácido fórmico: ácido acético: água (8:0,5:0,5:1,3, v/v/v/v); 

Adsorvente: gel de sílica 60 G F254; Detecção: Reagente Natural A. Amostras: 1 -  extrato 

bruto;  2 - rutina; 3 -  quercetina;  4 -  isoquercetina;   5 -  catequina;  6 -  epicatequina;  7 -  

extrato bruto; 8 -  apigenina;   9 -  vitexina-2-O-rhamnosídeo;  10  -  vitexina;  11 -  vitexina-4-

O-glicosídeo;  12 -  orientina;  13 -  isoorientina;  14 -  vicenina-2;  15 -  crisina;  16 -  luteonina;  

17 -  extrato bruto;  18 -  canferol;  19 -  ácido cafeico;  20 -  ácido clorogênico;  21 -  ácido 

elágico.B: Cromatograma em 3D gerado com o software ImageJ a partir da figura da 

coeluição do extrato bruto com o padrão. 1 – extrato bruto 1; 2 – isoquercetina; 3 – extrato 

bruto + isoquercetina; 4 – extrato bruto. 2. A escala ao lado do cromatograma indica o valor de 

luminância pixelar por cor. 
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Figura  04. Cromatograma gerado com o software ImageJ a partir da figura da coeluição do 

extrato bruto com os padrões quercetina e canferol. 1A – Cromatograma. Linha azul: extrato bruto; 

linha rosa: quercetina; linha verde: extrato bruto + quercetina. 1B – Coeluição do extrato bruto (EB) 

com o padrão quercetina. Os números indicam as manchas do extrato bruto. 2A – Cromatograma. Linha 

azul: extrato bruto; linha verde: canferol; linha rosa: extrato bruto + canferol. 2B – Coeluição do extrato 

bruto (EB) com o padrão canferol. Os números indicam as manchas do extrato bruto. 

 

 

4.2 Avaliação do estado nutricional 

 

Inicialmente os grupos foram formados conforme a similaridade do peso entre os 

animais o que refletiu na média de consumo de ração, havendo relação direta do peso com o 

consumo alimentar dos animais. Em decorrência do jejum necessário no segundo dia para a 

indução da colite, houve uma redução acentuada no consumo de alimento no terceiro dia de 

experimento, sendo mais acentuado nos grupos Sz500 (70 g), Controle Positivo (58 g) e Ao50 

(53 g) e, menos acentuado nos grupos Ao100 (28 g) e Ao200(29 g). Constatamos em nosso 

experimento que após a indução da colite os animais passaram a ter episódios diarréicos, 

diminuíram o consumo de ração e, consequentemente perderam peso. Os animais do grupo 

Controle Negativo não foram submetidos a colite experimental, no entanto, tiveram a mesma 

restrição de alimento 24hs antes da indução da colite e 24hs antes da eutanásia e 

consequentemente, também perderam peso ao final do experimento. Observamos que os 

animais tratados com Sulfassalazina e extrato de A. occidentale apresentaram efeito 

antidiarreico. No que diz respeito a ingestão hídrica, foi notado que o grupo Ao50 (43,37±1,39) 

teve o maior consumo, seguido dos grupos Controle Positivo (37,91±12,26), Ao200 

(37,28±3,48), Ao100 (31±4,69), Sz500 (29,56±10,55) e Controle Negativo (29,56±10,55). 
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Tabela 04: Média dos parâmetros de estado nutricional dos grupos experimentais no modelo 

de colite ulcerativa induzida por ácido acético.ANOVA, seguido do pós-teste de 

Tukey*(p<0,05). 

Grupos Peso 

Inicial(g) 

Peso 

Final(g) 

Consumo 

Alimentar (g) 

Ingestão 

Hidrica 

(mL) 

Perda 

de Peso 

(g) 

Óbitos 

(n) 

C - 263±4,18 245±7,24 20,85±2,86 29,56±10,55 18 - 

C + 355±10,39 297±17,86 9,78±1,31 37,91±12,26 58* 1 

Sz500 379 ±8,78 309±12,32 2,29±1,67 29,56±10,55 70* 1 

Ao50 265±12,7 212±17,95 8,41±2,94 43,37±1,39 53* - 

Ao100 277±7,76 249±23,86 16,05±2,10 31±4,69 28 3 

Ao200 245±12,05 216±18,57 13,05±2,21 37,28±3,48 29 - 

 

 

Figura 05: Média do consumo alimentar diario (A), da perda de peso (B),da  ingestão hidrica 

(C) e da eliminação intestinal (D). As médias entre os grupos foram comparadas por análise de 

variância (ANOVA), seguido do pós teste de Tukey. # (P < 0,05). 
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4.3 Avaliação Morfológica 

 

4.3.1 Avaliação Macroscópica: 

 Os grupos Controle Positivo (6,5±2,69)e Ao50 (4,2±2,38) obtiveram o maior escore 

macroscópico, ambos diferiram estatisticamente do grupo Controle Negativo, enquanto que o 

grupo Ao100 (2,8±2,48) obteve o menor escore, com redução de 56,9 % na intensidade da lesão 

quando comparado ao Controle Positivo, enquanto o grupo Sz500 (3,2±0,83), Ao50 e Ao200 

(3,0±2,12), tiveram nesta mesma sequência redução de 49,2%, 35,4% e 53,8%. (Tabela 05). 

 

4.3.2 Avaliação Morfométrica: 

 Ao analisar as variáveis peso e comprimento dos intestinos, foi observado que não 

houve diferença significativa entre os pesos, no entanto, o comprimento do intestino dos animais 

do Grupo Controle Negativo (1,75±0,12) diferiu de forma estatisticamente significativa em 

relação aos animais do grupo Controle Positivo (2,55±0,27). Quando analisada a relação 

peso/comprimento do intestino (g/cm), foi possivel observar que os grupos Controle Positivo 

(0,22±0,03), Sz500 (0,17±0,02), Ao50 (0,19±0,02) e Ao200 (0,17±0,03) diferiram do grupo 

Controle Negativo (0,12±0,01), exceto o Ao100 (0,15±0,02).  (Tabela 05 e Figura 06) 

 

4.3.3 Avaliação Microscópica: 

 O grupo Controle Negativo não foi submetido a colite e portanto não apresentou 

nenhum tipo de injuria tecidual, ao contrário dos demais grupos.Quando comparada a média do 

Escore microscópico do Controle Positivo (2,3±0,50) com a média apresentada pelos demais 

grupos, observamos que os animais do grupo Sz500 (1,7±0,58) tiveram redução de26,1% na 

intensidade dos parâmetros inflamatórios, enquanto o Ao50 (2,1±0,50), Ao100 

(0,4±0,09)eAo200 (1,1±0,09) tiveram nesta mesma sequência redução de 8,69%, 82,6%, 

52,17%, havendo portanto uma maior redução no grupo Ao100. Entretanto, é importante 

ressaltar,que apenas o grupo Ao100 (3/5 das amostras) e Ao200 (1/7 das amostras)tiveram 

animais com ausencia de lesão (escore 0) ao final do experimento. (Tabela 05 e Figura 06) 
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TABELA 05:os parâmetros morfométrico, macroscópico e microscópico dos grupos 

experimentais estão expressos através da média seguida do desvio padrão. As médias entre os 

grupos foram comparadas por análise de variância (ANOVA), seguido do pós teste de Tukey. 

*(P < 0,05). 

 

Grupos 

Relação 

peso/comprimento 

(g/cm) 

Escore 

Macroscópico 

(0 – 10) 

Escore 

Microscópico 

(0 – 3) 

Injuria 

Tecidual 

(0 -100) 

Ausência de 

Injuria (n) 

C - 0,12 ± 0,01 0±0 0±0 0 7/7 

C + 0,22 ± 0,03* 6,5±2,69* 2,3±0,50* 100* 0/6 

Sz500 0,17 ± 0,02* 3,2±0,83 1,7±0,58 73,9 0/6 

Ao50 0,19 ± 0,02* 4,2±2,38* 2,1±0,50* 91,31* 0/7 

Ao100 0,15±0,02 2,8±2,48 0,4±0,09 17,4 3/5 

Ao200 0,17 ± 0,03* 3,0±2,12 1,1±0,09 47,83 1/7 
 

 
Figura 06: relaçãopeso-comprimento (A), escore macroscópico (B) e escore microscópico (C) 

(- ausente, + leve, ++ moderado, +++ severo). As médias entre os grupos foram comparadas 

por análise de variância (ANOVA), seguido do pós teste de Tukey. #(P < 0,05); C- (Controle 

Negativo), C+ (Controle Positivo), Sz500 (Sulfassalazina 500 mg/kg), Ao50 (A. occidentale 50 

mg/kg), Ao100 (A. occidentale 100 mg/kg) e Ao200 (A. occidentale 200 mg/kg).  
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Figura 07: Fotomicrografia representativa do cólon intestinal dos animais dos grupos 

controlese  tratados. Camada mucosa (CM), muscular (CMs), submucosa (SM), destruição da 

camada mucosa (***), presença de infiltrado transmural e hemorragia (*), infiltrado 

inflamatório e edema (**), em aumento de 400x. 
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Figura 08: Fotomicrografia representativa do cólon intestinal dos animais do grupo controle 

negativo em aumento de 100x. 

 

 

Figura 09: Fotomicrografia representativa do cólon intestinal dos animais do grupo controle 

positivo em aumento de 100x. 
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Figura 10: Fotomicrografia representativa do cólon intestinal dos animais dos grupos Sz500 

(A), Ao50 (B), Ao100 (C) e Ao200 (D) em aumento de 100x.  
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Tabela 06: Análise microscópica das altrações típicas da colite ulcerativa. 
 

LEGENDA: Úlcera (UC),  Hemossiderina (HS), Congestão Vascular (CV), Hemorragia (HM), Edema 

(ED), Infiltrado Inflamatório (II), Infiltrado Trasmural (IT). 

 

 

4.2 Análise do estresse oxidativo 

 

A análise das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) revela que todos 

os grupos submetidos à colite experimental tiveram redução na atividade destas enzimas (figura 

09). A relação SOD/CAT foi realizada a fim de mensurar a ação conjunta realizada por elas, é 

possível observar que o aumento da dose do extrato parece diminuir a ação das enzimas 

antioxidantes, embora não tenha sido suficiente para diferir estatisticamente do grupo Controle 

Positivo. Os níveis de TBARS sugerem que os grupos Controle Positivo, Ao50 e Ao200 estão 

mais sujeitos a danos a lipídios, diferindo de forma estatisticamente significante do grupo 

controle negativo, enquanto que os animais tratados com o fármaco Sulfassalazina e com 

extrato de A. occidentale na dose de 100 mg/kg estão menos propenso a lipoperoxidação. Os 

níveis de proteína carbonilada sugerem que os animais dos grupos Controle positivo e Ao200 

estão mais sujeitos a dano a proteína, enquanto o grupo Ao100 parece ter níveis próximos ao 

Grupos Intensidade UC HS CV HM ED II IT 

 

C – 

(n:7) 

Ausente 

Leve 

Moderado 

Intenso 

7 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

 

C+ 

(n:6) 

Ausente 

Leve 

Moderado 

Intenso 

- 

2 

2 

2 

- 

- 

2 

3 

- 

4 

2 

- 

- 

- 

2 

4 

- 

- 

4 

2 

- 

- 

1 

5 

- 

1 

5 

- 

 

Sz500 

(n:6) 

Ausente 

Leve 

Moderado 

Intenso 

- 

1 

5 

- 

- 

4 

2 

- 

2 

4 

- 

- 

- 

1 

3 

2 

- 

3 

2 

1 

- 

- 

4 

2 

- 

6 

- 

- 

 

Ao50 

(n:7) 

 

Ausente 

Leve 

Moderado 

Intenso 

- 

1 

- 

5 

- 

3 

4 

- 

- 

3 

3 

1 

- 

2 

5 

- 

- 

1 

3 

3 

- 

- 

3 

4 

- 

1 

5 

1 

 

Ao100 

(n:5) 

Ausente 

Leve 

Moderado 

Intenso 

3 

1 

1 

- 

3 

2 

- 

- 

3 

2 

- 

- 

3 

2 

- 

- 

3 

1 

1 

- 

3 

3 

- 

1 

3 

2 

- 

- 

 

Ao200 

(n:7) 

Ausente 

Leve 

Moderado 

Intenso 

4 

- 

3 

- 

1 

5 

1 

- 

- 

7 

- 

- 

1 

3 

3 

- 

1 

3 

3 

- 

1 

2 

4 

- 

1 

4 

2 

- 



45 
 

apresentado pelos animais do grupo controle negativo, havendo diferença estatisticamente 

significante entre o grupo controle positivo e Ao100. Por fim, a análise dos níveis de Tiol 

demonstra não haver diferença estatística entre nenhum dos grupos avaliados.  

 
Figura 11:Avaliação do estresse oxidativo no modelo experimental de colite ulcerativa 

induzida por ácido acético em ratos. A: SOD (Superóxido Dismutase); B: CAT (Catalase); C: 

Relação SOD/CAT; D: TBARS (Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico); E: Carbonyl; 

F: Thiol. As médias entre os grupos foram comparadas por análise de variância (ANOVA), 

seguido do pós teste de Tukey. (P < 0,05); C- (Controle Negativo),C+ (Controle Positivo), 

Sz500 (Sulfassalazina 500 mg/kg), Ao50 (A. occidentale 50 mg/kg), Ao100 (A. occidentale 100 

mg/kg) e Ao200 (A. occidentale 50 mg/kg).  

 

Durante o experimento 04 animais foram a óbito, um animal do Sz500 e os outros três do 

grupo Ao100, neste último grupo apenas um animal foi a óbito no dia anterior a eutanásia e 

teve seus órgãos coletados e preservados a tempo para analise. A possibilidade de um efeito 

tóxico não é descartado, mas acreditamos que seja pouco provável, visto que não houve óbito 

no grupo tratado com dose superior do extrato (Ao200). A presença de 03 animais com ausência 

de lesão no grupo Ao100 e a presença de apenas 01 animal com ausência de lesão no grupo 

Ao200 (6/7 das amostras com lesão leve), bem como, os níveis de marcadores bioquímicos de 

estresse oxidativo em elevadas concentrações nos cólons dos animais do grupo Ao200, servem 

de subsídios para o possível efeito terapêutico da dose de 100 mg/kg e um possível efeito tóxico 

tópico exercício pela dose de 200 mg/kg. Em contrapartida, o aumento do consumo alimentar, 

a diminuição da diarréia e a diminuição da perda de peso, todos apresentados de forma dose-

dependente. O efeito antioxidante exercido pelo extrato das folhas de A. occidentale na dose de 
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100 mg/kg parece estar relacionado ao aumento da atividade da enzima antioxidade SOD, 

diminuição nos níveis de TBARS e de proteína carbonilada, enquanto que o efeito oxidante do 

extrato parece estar relacionado a diminuição das enzimas SOD e CAT, aumento dos níveis de 

TBARS e de proteína carbonilada. De forma geral, os resultados deste experimento sugere que 

os animais tratados com adose de 50 mg/kg  do extrato de A. occidentalenão tiveram melhora 

significativa, jáa dose de 100 mg/kg parece exercer um melhor  efeito antioxidante e 

antiinflamatório quando comparado com a dose de 200 mg/kg que aparenta exercer um 

moderado efeito antiinflamatório,antidiarreico,imuadjuvante, pró-oxidante e anabólico. 

 

Figura 12: Proposta de mecanismo de ação para explicar o efeito antiulcerogenico do extrato 

de Anacardium occidentale. Fonte: Programa de Pós-Graduação em Biologia Estrutural e 

Funcional / UFRN                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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A espécie Anacardium occidentale Linn, popularmente conhecida como cajueiro, vem 

sendo utilizada e propagada a séculos pelos adeptos à fitoterapia. No Brasil, a utilização da 

espécie A. occidentale ganhou maior visibilidade e interesse na terapêutica ao ser anunciada 

pelo Ministério da Saúde, em 2009,  na  Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse 

ao SUS – RENISUS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2014c).  A partir daí, as pesquisas 

alavancaram e vem mostrando o uso medicinal desta planta em processos cicatriciais, sendo 

observado o efeito anti inflamatório e antioxidante de seus extratos em diversos modelos 

experimentais, dentre estes, a colite ulcerativa, modelo proposto em nosso estudo.  

Nas últimas décadas tem se verificado uma intensiva procura por novos procedimentos 

terapêuticos, especialmente com produtos naturais que exibem atividade antioxidante e 

imunomoduladora (VARILEK et al., 2001), tais elementos são fundamentais no controle da 

DDI, seja por meio da inibição ou modulação do processo inflamatório (SILVA e MOURA, 

2014). No acervo terapêutico para o tratamento das DDI, mais especificamente da colite 

ulcerativa, são utilizados fármacos antiinflamatórios que comumente provocam sérios efeitos 

adversos, podem não apresentar efeito biológico em alguns casos, além do alto custo destes 

medicamentos. Na realidade, não existe nenhuma intervenção eficaz, havendo uma proporção 

significativa de pacientes que sofrem com os efeitos adversos das terapias convencionais. Em 

contrapartida, tem-se verificado um grande avanço científico envolvendo os estudos químicos 

e farmacológicos de plantas medicinais que visam obter novos compostos com propriedades 

terapêuticas.  

A utilização de fitoterápicos e extratos vegetais como alternativa para o tratamento das 

DIIs se deve ao fato das drogas naturais apresentarem uma diversidade molecular muito 

superior àquelas derivadas de produtos sintéticos, e possivelmente possam promover a inibição 

de microrganismos resistentes. O modelo experimental de colite ulcerativa induzido com ácido 

acético em ratos apresenta similaridade a fisiopatológica da doença em humanos.Assim, a 

escolha do extrato de A. occidentale para o tratamento da colite ulcerativa é hipotetizada neste 

trabalho como uma perspectiva forma de terapêutica alternativa. 

Previamente a realização do modelo experimental de colite ulcerativa, deu-se início a 

obtenção do extrato que consistiu na coleta de folhas de cajueiro seguida da análise fitoquímica. 

A prospecção fitoquímica qualitativa do extrato das folhas de A. occidentale revelou a presença 

de flavonoides (quercetina e canferol), saponinas e tanino, sendo este último em pequena 

quantidade. 
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A atividade antiinflamatória de flavonóides tem sido verificada e confirmada em ensaios 

in vitro e in vivo (SURVAY et al., 2011). A quercetina apresenta efeito antiinflamatório em 

camundongos com UC induzida pelo Dextran Sulfato De Sódio (DSS) (KWON et al., 2005). O 

canferol também se mostrou eficaz na proteção da mucosa do cólon em processos inflamatórios 

induzidos pelo DSS, além disto, a ingestão de alimentados contendo este flavonóide antes da 

indução da UC foi mais eficaz para suprimir alguns parâmetros inflamatórios (PARK, 2012). 

O sinergismo de quercetina e canferol demonstra eficacia na inibição de componestes basicos 

da inflamação, como: óxido nítrico sintase induzível (iNOS), ciclooxigenase 2 (COX-2), 

proteína C reativa (PCR) e fator nuclear kappa B (NFκB) (GARCÍA-MENDIAVILLA et al. 

2007). A quercetina é um flavonóide de grande interesse cientifico, tanto pela sua presença em 

diversos vegetais quanto pelas suas atividades farmacológicas, que incluem: antitumoral 

(KANADASWAMI et al., 2005), antiinflamatória (COMALADA et al., 2005), antioxidante 

(INAL e KAHRAMAN, 2000), e hepatoprotetora (LEE et al., 2003). O canferol, um dos 

flavonóides mais encontrados em vegetais possui atividade antiinflamatória in vitro e in vivo 

(DONGMO, 2003; KIM 2010).  

Plantas contendo saponinas tem sido procuradas devido a sua atividade anti-úlcera em 

diversos modelos experimentalmente (MATSUDA et al.,1998; HOUNG et al.,,1998; 

YESILADA e TAKAISHI, 1999). Outros estudos também revelam o efeito antiinflamatório 

(YI et al., 2008; YU et al., 2014) , antifúngico (MOSTAFA et al., 2013), antimicrobiano 

(RIBEIRO et al., 2013), citotóxico (HAI et al., 2012), e antiviral (ZHAO et al., 2008) das 

saponinas. KONAN et al.,2007 também verificaram que o  extrato bruto metanólico de folhas 

de cajueiro exerce atividade anti-ulcerogênica e apresenta as mesmas classes de metabólicos 

secundários. Uma fração metanólica de 257,12 mg / kg do extrato foi capaz de inibir lesão 

gástrica em 88.20%. 

Os taninos também estão relacionados a atividade antiinflamatória e cicatrizante 

(SIQUEIRA et al., 2012), produzem efeito antidiarreico, anti-séptico, protegem pele e mucosas 

(LÓPEZ et al., 2004). O sinergismo de taninos e saponinas presentes em Mimosa tenuiflora 

exibem excelentes propriedades cicatrizantes (RIVERA-ARCE et al., 2007). Em nosso estudo, 

a prospecção fitoquímica qualitativa do extrato das folhas de A. occidentale mostrou uma baixa 

concentração de tanino. diferentemente dos  resultados apontados por ABULUDE et al., 2010 

que verificaram que o extrato hidroetanolico das folhas de cajueiro apresentou alta concentração 

de taninos. A divergência de resultados pode ocorrer em comparações qualitativas e 
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quantitativas dos compostos bioativos e isto se deve a aspectos relacionados ao local onde foi 

realizado a coleta e método de análise utilizado (SILVA et al.,2010). 

A caracterização fitoquímica pode ser realizada através de testes químicos qualitativos 

de baixo custo e rápida execução, sugerindo as possíveis classes de compostos de um extrato 

(MATTOS, 1997). A utilização de álcool na confecção do extrato das folhas de cajueiro foi em 

virtude dos compostos bioativos presentes nesta planta se solubilizarem mais em etanol do que 

em água, permitindo uma extração mais eficiente (OBI e ONUHIA, 2000; ABULUDE et al., 

2009), além de potencializar os princípios ativos presente nos extratos (OMOJASOLA e AWE, 

2004).  

Em relação ao estado nutricional, verificou-se que este foi comprometido nos animais 

submetidos a colite ulcerativa experimental aguda. Houve redução no consumo de ração, 

aumento no consumo de ingestão água e presença de episódios diarréicos. O tratamento com 

extrato das folhas de cajueiro parece possibilitar uma boa intervenção nos parâmetros 

analisados, uma vez que no tratamento comas doses de 100 mg/kg e 200 mg/kg não houve a 

perda de peso acentuada, assim como foi observada uma diminuição no número de 

evacuações.O tratamento com 50 mg/kg do extrato de cajueiro parece não impedir o 

catabolismo de animais com UC, assim como, parece agravar a diarreia destes animais. O 

agravamento da diarreia nos animais tratados com 50 mg/kg do extrato implicou na perda de 

peso destes animais, sendo esta superior aos animais do grupo colite.Na região Nordeste do 

Brasil, os adeptos a fitoterapia utilizam comumente os extratos das folhas, cascas, raízes, 

castanha e exsudato de cajueiro para tratamento de diarréia e cólicas intestinais (AGRA et al., 

2007). Acredita-se que as saponinas e os flavonóides sejam os responsáveis pela ação anti-

diarréica observada em pesquisas sobre o cajueiro (EZEIGBO et al., 2013). Em processos 

inflamatórios a motilidade intestinal pode ser afetada devido a grande liberação de citocinas 

que podem alterar a funcionamento de neurônios e músculos entéricos, resultando em 

motilidade anormal (KRECIC, 2001).  

É provavelque os compostos bioativos do cajueiro tenham promovido o anabolismo, 

fator que pode ter influenciando positivamente na melhora recuperação dos animais com UC 

tratados com as doses de 100 mg/kg e 200 mg/kg. Embora não tenha sido avaliado o efeito 

analgésico do extrato das folhas no presente estudo sugere que o mesmo tenha esse potencial. 

Acreditamos que o efeito antiinflamatório e o possível efeito analgésico do cajueiro tenham 

levado ao aumento do consumo alimentar, devido a inibição do desconforto abdominal que 

ocorre principalmente após a ingestão de alimentos. Animais tratados com sulfassalazina 
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tiveram acentuada perda de peso devido o baixo consumo alimentar.No que diz respeito a 

ingestão hidrica, não houve diferença significativa entre os grupos tratados. 

Em relação a avaliação morfológica, sugere-se que o modelo proposto esteja de acordo 

com os parâmetros inflamatórios observados em pacientes com UC. A avaliação morfométrica, 

macroscópica e microscópica sugere que o extrato de cajueiro (100 e 200 mg/kg) e o fármaco 

sulfassalazina são eficazes na redução de hemorragia, ulceração, infiltrado inflamatório, 

infiltrado transmural, hemossiderina, edema, infiltrado e congestão vascular observada no cólon 

de animais com colite ulcerativa. A redução mais evidente ocorreu em animais tratados com 

100 mg/kg do extrato de cajueiro, onde, dos 5 animais investigados, 3 apresentaram ausência 

destes parâmetros, 1 apresentou grau leve e 1 moderado. O tratamento com 200 mg/kg resultou 

em uma redução mais homogênea, onde, dos 7 animais estudados, 6 animais apresentaram grau 

leve e 1 ausência de lesão. Em contrapartida os amimais tratados com sulfassalazina tiveram a 

prevalência do grau de lesão leve e moderado. Os animais tratados com extrato 50 mg/kg de 

cajueiro tiveram leve redução nos parâmetros inflamatórios, enquanto que os animais que não 

foram submetidos ao tratamento tiveram prevalência de grau moderado de forma homogênea 

entre os parâmetros analisados. A relação entre peso/comprimento do cólon tem sido também 

utilizada em trabalhos científicos como parâmetro de inflamação, como o aumento do número 

de células de defesa e edema (DODDA et al., 2014). 

A inflamação pode ser provocada por agentes físicos, químicos ou biológicos que 

danificam a membrana celular, ativam fosfolipases, liberam ácido araquidônico e seus 

metabólitos (KUMMER e COELHO, 2002). O enema do ácido acético em ratos é um método 

simples e reproduzivel, apresenta similariedades morfológica com a UC em humanos, com 

formação de abscessos crípticos, infiltrado leucocitário, edema de submucosa e ulcerações de 

mucosa do cólon (MAHGOUB et al., 2005). No tecido linfóide da mucosa intestinal encontram-

se linfócitos, granulócitos, mastócitos e células NK (MACH et al., 2005). Estas células são 

estimuladas por citocinas, quimiocinas e enzimas induzíveis que coordenam a ação e 

amplificação do processo inflamatório intestinal (ATREYA et al., 2000). A presença de 

abscessos crípticos intestinais é uma característica que está mais relacionada a UC do que com 

a CD e o rompimento da barreira protetora do intestino pode trazer graves consequências, como 

a bacteremia (BAUMGART e SANDBORN, 2007a). O infiltrado inflamatório observado na 

mucosa de pacientes com UC deve-se a invasão bacteriana em abcessos crípticos, que estimula 

o sistema imune a liberação de mediadores pro-inflamatórios que em excesso pode levar a dano 

oxidativo (CLOSA e FOLCH, 2004). A disseminação de bactérias pelo organismo pode resultar 
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em diferentes tipos de infecções e pode evoluir para sepse, na qual apresenta uma alta taxa de 

mortalidade (VAN HAL et al., 2012). Foi verificado que o tratamento prévio com 200 mg/kg 

de extrato da casca de cajueiro protegeu completamente contra choque séptico induzido por 

lipopolissacárido (LPS) em ratos (OLAJIDE et al., 2004). De acordo com Comalada e 

colaboradores (2005) a quercetina foi capaz de reduzir a proliferação de macrófagos in vitro 

após estimulação pelo Fator Estimulador de Colônias de Macrófagos (M-CSF) além de inibir 

a expressão de IL-1β, TNF-α e iNOS em cultura de macrófagos estimulada com LPS. A seleção 

da microbiota patogênica, como o crescimento de Salmonella typhimurium, um soro-tipo de 

salmoella causadora de gastroenterites, está relacionada com o intestino inflamado (SARTOR, 

2006). A microbiota intestinal sofre grande redução na sua biodiversidade na UC, contrastando 

com os indivíduos saudáveis que possuem, por exemplo, concentrações adequadas aos filos 

Firmicutes e Bacteroidetes (ZHANG e LI, 2014). Em modelos Murinos de DII e ensaios 

clínicos desta doença não há comprovação significativa de melhoras com o uso de probióticos, 

sendo observado apenas alguns benefícios em sintomas específicos. (GEERT et al., 2014; 

VEERAPPAN, 2012). Os compostos bioativos encontrados no extrato das folhas do cajueiro 

apresentam efeito inibitório frente as bactérias que podem causar infecçoes gastrointesinais 

(ANANDet al 2015), sendo observada a atividade antimicrobiana praticamente em todas as 

partes do vegetal, tanto para bactérias gram negativas como para as gram positivas (MOTA, 

1982).  

A integridade da barreira epitelial intestinal também depende da forte aderência entre as 

células epiteliais através das junções oclusivas (GERSEMANN et al., 2011). Devido a 

capacidade de restauração das junções oclusivas, o tratamento com anticorpo anti-TNF-α em 

pacientes com DII tem sido sugerido para redução dos sinais clínicos da doença (SUENAERT 

et al., 2002). A inibição do TNF-α por meio do tratamento com anticorpos monoclonais também 

pode impedir a adesão de leucócitos em tecidos inflamados (VAN DEVENTER, 2000). 

Especula-se que, em altas concentrações, os flavonóides possam causar enfraquecimento das 

junções oclusivas no tecido epitelial do intestino, sendo absorvidos antes mesmo de serem 

metabolizados, e por esta razão, a atividade destes compostos é reduzida (VISSIENNON et al., 

2011). Em virtude do aumento na permeabilidade de flavonóides não metabolizados, sugere-se 

este mecanismo para explicar a melhor eficácia do tratamento extrato de cajueiro na dose de 

100 mg/kg do que na dose de 200 mg/kg. 

Foi possível constatar que os compostos bioativos presentes no extrato de cajueiro são 

capazes de modular o estado redox celular, em animais com colite ulcerativa. Em concentrações 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037887411100242X#bib0150
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adequadas estes compostos exercem um expressivo efeito antioxidante, por outro lado, 

concentrações baixas ou excessivas podem promover o efeito oposto. Diante disto, a utilização 

do extrato de A. occindentale pela medicina popular sem o conhecimento da dose terapêutica 

pode comprometer a eficácia do tratamento por parte dos usuários, muito embora tenha sido 

propagado apenas efeitos positivos quanto a sua utilização.  A atividade redox 

promovida pelo extrato A. occindentale pode explicar o sugestivo efeito imunossupressor 

exercido pela dose de 100 mg/kg, assim como o efeito imunoadjacente observado nos animais 

tratados com a dose de 200 mg/kg. Embora constantemente seja atribuído aos flavonóides o 

efeito antioxidante, está classe de compostos em algumas situações pode tornar-se pró-oxidante 

(MIRA, 2002), responsável pelos efeitos citotóxicos e pró-apoptóticos de várias plantas 

medicinais (UEDA et al. 2002). As saponinas em elevadas concentrações causam 

despolarização da membrana intestinal, interferindo no padrão da permeabilidade da mucosa 

(OLESZEK et al., 1994). Desta forma, o efeito pro-oxidante (aumento de TBARS e proteina 

carbonilada) observado no tratamento com 200 mg/kg do extrato pode estar relacionado a 

quantidade expressiva de saponinas e flavonóides.  Os níveis de TBARS revelam 

principalmente a produção de malondialdeído, um produto tóxico altamente reativos a lipídeos, 

capaz de desencadar lesões a célula (KANAAN et al., 2014), enquanto que os níveis de proteína 

carbonilada, são utilizados como marcadores bioquímicos para demonstrar modificações 

oxidativas presentes em proteínas (BEAL, 2002). A diminuição destes dois marcadores de 

estresse oxidativo em animais tratados com sulfassalazina comprovam o efeito antioxidante do 

fármaco, enquanto que o aumento destes marcadores visto no tratamento com 50 mg/kg de 

extrato de cajueiro, bem como, a ausência de efeitos protetores promovidos por esta dose 

inferior, sugerem o seu efeito subterpeutico.  

A melhor alternativa para evitar o efeito pro-oxidante do extrato no modelo 

experimental de colite ulcerativa seria a utilização da dose terapêutica, na qual acreditamos ser 

a de 100 mg / kg, tal constatação basea-se na diminuição total (3/5 dos animais) ou parcial (2/5 

dos animais) de todos os parametro inflamatórios analisados no presente estudo. Propomos que 

algumas divergências verificadas nos resultado possam ser decorrentes de interferências 

ocorridas durante a execução do experimento, como a regurgitação do extrato durante a 

gavagem, grau de estresse característico de cada animal ou as próprias diferenças 

interespecíficas de cada animal.O estudo de AJILEYE e colaboradores (2014) mostraram que 

o tratamento com o extrato de cajueiro poderia ser utilizado em doenças inflamatórias que 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1018364714000986
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relacionam o extresse oxidativo, uma vez que os compostos do extrato tem expressiva atividade 

antioxidante.  

Em virtude da não interferência significativa no sistema antioxidante celular (SOD e 

CAT) e sistêmico (tiol), acreditamos que os compostos bioativos presentes no extrato de 

Anacardium occidentale exerçam o efeito antioxidante por meio de outro mecanismo de ação. 

Já foi comprovado que a casca do caule de cajueiro possui propriedades antiinflamatórias por 

meio da diminuição da produção de citocinas bem como bloqueando a expressão gênica de 

NOS2 e da COX-2 pelo bloqueio de proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) 

(OLAJIDE et al., 2013).  

O efeito antiinflamatório dos flavonóides, em diferentes modelos de UC experimental, 

parece estar associado com a capacidade destes compostos em inibir a via das MAPKs (KIM e 

JOBIN, 2005c). A cascata de sinalização das MAPKs exerce papel fundamental no processo 

inflamatório e tem sido relacionada a inúmeras imunopatologias, como no caso das DII 

(BROOM et al., 2009).  

Assim, faz-se necessário a utilização de análises e técnicas mais específicas para se 

compreender melhor os mecanismos de ação do extrato de Anacardium occidentale no 

tratamento da colite ulcerativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considerações Finais 
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O extrato hidroalcóolico das folhas de Anacardium occidentale Linn é rico em 

compostos capazes de interferir na gênese da colite ulcerativa em ratos. O tratamento com a 

dose de 50 mg/kg do extrato parece ser insuficiente para surtir efeito terapêutico significante 

neste modelo experimental, enquanto que as doses de 100 e 200 mg/kg sugerem ter efeito 

terapêutico, com adição de um possível efeito tóxico tópico exercido por esta última dose.  

O tratamento com 100 mg/kg de extrato de A. occidentale possibilitou uma melhor 

recuperação dos animais, se superando inclusive ao tratamento com o fármaco padrão (500 

mg/kg de Sulfassalazina), provavelmente devido a combinação do efeito antiinflamatório, 

antioxidante, bactericida, antidiarréico e anabólico promovido possivelmente pelos compostos 

bioativos presentes no extrato.  

Assim, novos estudos são necessários para avaliar novamente o tratamento com a dose 

de 100mg/Kg, como também o emprego de doses mais elevadas para esclarecer a apontar com 

mais precisão a dose mais eficaz na terapêutica da colite ulcetariva. 
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