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RESUMO 

 

Envenenamentos causados por animais peçonhentos são um grave problema de 
saúde pública, enquadrando-se nesse cenário, principalmente, os escorpiões e as 
serpentes. Tityus serrulatus é considerado o escorpião mais venenoso da America 
do Sul, devido à alta toxicidade do seu veneno, responsável por causar acidentes 
graves, principalmente em crianças. A espécie Bothrops jararaca é uma serpente 
que possui no seu veneno uma mistura complexa de enzimas, peptídeos e outras 
moléculas. As toxinas do veneno de B. jararaca induzem respostas inflamatórias 
locais e sistêmicas. O tratamento de escolha para os casos graves de 
envenenamento é a administração intravenosa do antiveneno especifico. Porém, 
nem sempre esse tratamento está acessível para os moradores de zonas rurais, que 
fazem uso de extratos de plantas medicinais. Nesse contexto, extratos aquosos, 
frações e compostos isolados de Aspidosperma pyrifolium (pereiro) e Ipomoea 
asarifolia (salsa), usadas na medicina popular, foram objeto de estudo deste trabalho 
para avaliar a atividade anti-inflamatória nos modelos de peritonite induzida por 
carragenina e peritonite induzida pelo veneno de T. serrulatus (VTs), e nos no 
modelo de edema local e infiltrado inflamatório induzido pelo veneno de B. jararaca, 
administrados pela via intravenosa. Os resultados dos ensaios de citotoxidade 
utilizando o ensaio MTT demonstraram que os extratos aquosos das espécies 
vegetais apresentaram baixa toxicidade para células provenientes de fibroblasto de 
embrião de camundongo (3T3). A análise química dos extratos por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência revelou a presença do flavonóide rutina, na A. pyrifolium, e 
rutina, ácido clorogênico e ácido caféico, na I. asarifolia. Quanto à avaliação 
farmacológica, os resultados demonstraram que o pré-tratamento com extratos 
aquosos e frações reduziram a migração de leucócitos totais para a cavidade 
abdominal no modelo de peritonite causada por carragenina e no modelo de 
peritonite induzida por veneno de T. serrulatus. Ainda, esses grupos apresentaram 
atividade antiedematogênica, no modelo de edema local causado pelo veneno de B. 
jararaca, e reduziram o infiltrado inflamatório para o músculo. Os soros (anti-
aracnídico e anti-botrópico) específicos para cada veneno atuaram inibindo a ação 
inflamatória dos venenos e foram utilizados como controles. Os compostos 
identificados nos extratos, rutina, ácido clorogênico e ácido caféico, também foram 
testados e, assim como os extratos das plantas, exibiram efeitos anti-inflamatórios 
significativos, nas doses testadas. Dessa forma, esses resultados dão evidências, às 
plantas estudadas, de potencial atividade anti-inflamatória. Esse é o primeiro estudo 
que avaliou os possíveis efeitos terapêuticos de A. pyrifolium e I. asarifolia, 
mostrando o potencial terapêutico que essas espécies possuem. 
 

Palavras-chave: Aspidosperma pyrifolium, Ipomoea asarifolia, Tityus serrulatus, 
Bothrops jararaca, atividade anti-inflamatória. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Envenomation caused by venomous animals, mainly scorpions and snakes, are a 
serious matter of public health. Tityus serrulatus is considered the most venomous 
scorpion in South America because of the high level of toxicity of its venom. It is 
responsible for causing serious accidents, mainly with kids. The species Bothrops 
jararaca is a serpent that has in its venom a complex mixture of enzyme, peptides 
and other molecules.  The toxins of the venom of B. jararaca induce local and 
systemic inflammatory responses. The treatment chosen to serious cases of 
envenomation is the intravenous administration of the specific antivenom.  However, 
the treatment is not always accessible to those residents in rural areas, so that they 
use medicinal plant extracts as the treatment. In this context, aqueous extracts, 
fractions and isolated compounds of Aspidosperma pyrifolium (pereiro) and Ipomoea 
asarifolia (salsa, salsa-brava), used in popular medicine, were studied in this 
research to evaluate the anti-inflammatory activity in the peritonitis models induced 
by carrageenan and peritonitis induced by the venom of the T. serrulatus (VTs), and 
in the local oedema model and inflammatory infiltrate induced by the venom of the B. 
jararaca, administrated intravenously.  The results of the assays of cytotoxicity, using 
the MTT, showed that the aqueous extracts from the plant species presented low 
toxicity to the cells that came from the fibroblast of the mouse embryo (3T3).The 
chemical analysis of the extracts by High Performance Liquid Chromatography 
revealed the presence of the rutin flavonoid, in A. pyrifoliu, and rutin, clorogenic acid 
and caffeic acid, in I. asarifolia. Concerning the pharmacological evaluation, the 
results showed that the pre-treatment using aqueous extracts and fractions reduced 
the total leukocyte migration to the abdominal cavity in the peritonitis model caused 
by the carrageenan and in the peritonitis model induced by the T. serulatus venom. 
Yet, these groups presented anti-oedematous activity, in the local oedema model 
caused by the venom of the B. jararaca, and reduced the inflammatory infiltrate to the 
muscle. The serum (anti-arachnid and anti-bothropic) specific to each venom acted 
inhibiting the inflammatory action of the venoms and were used as control. The 
compounds identified in the extracts were also tested and, similar to the plant 
extracts, showed meaningful anti-inflammatory effects, in the tested doses. Thus, 
these results are indicating the potential anti-inflammatory activity of the plants 
studied. This is the first research that evaluated the possible biological effects of the 
A. pyrifolium and I. asarifolia, showing the biological potential that these species 
have. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Plantas Medicinais 

 

Ao longo dos séculos, as plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos 

vêm sendo consumidos por populações do mundo inteiro. Essa prática de utilização 

de plantas para fins medicinais é o resultado do acúmulo de conhecimentos 

vinculados à tradição cultural de alguns grupos étnicos, a exemplo dos povos 

indígenas e africanos em rituais de cura (CALIXTO, 2005; IGNACIMUTHU et al., 

2008; PERUMAL SAMY et al., 1998). O primeiro relato do uso de plantas medicinais 

data de mais de 3000 anos a.C. e foram os egípcios, gregos e romanos os primeiros 

a armazenar as informações sobre a utilização de drogas vegetais para fins 

terapêuticos (ABOELSOUD, 2010; IGNACIMUTHU et al., 2008; PUNJANI e KUMAR, 

2002; SAHU et al., 2010).  

Ao longo dos tempos essa prática foi muito utilizada, porém nos EUA por volta 

dos anos 50 e 60 o uso dos fitoterápicos entrou em declínio quando ocorreram 

mortes por intoxicação por etileno-glicol, solvente tóxico utilizado na fabricação de 

elixires. Esse fato levou a descrença da população nos medicamentos produzidos a 

partir de plantas, levando os Estados Unidos a criar uma lei de controle de qualidade 

desses produtos, evitando, assim, riscos futuros (BOGERS et al., 2006). Somente no 

final do século XX, as atividades farmacológicas presentes nas plantas passam a ser 

comprovadas cientificamente, aumentando o interesse e os incentivos institucionais 

e governamentais (CARVALHO et al., 2008; MIGUEL, 2000) e iniciou-se a era 

Biossintética (LAM, 2007). 

A partir daí, as plantas medicinais vêm recebendo atenção, seja pela 

comunidade acadêmica ou, principalmente, pelas indústrias farmacêuticas, com o 

objetivo de desenvolver formulações com eficácia comprovada, de forma segura e 

de alta qualidade (CALIXTO, 2005). Dessa forma, ajudando a prevenir, curar ou 

minimizar os sintomas de uma enfermidade, de forma segura a um custo menos 

elevado se comparados aos medicamentos sintéticos (TOLEDO et al., 2003). 

A diferença entre planta medicinal e medicamento fitoterápico reside na 

elaboração da planta para uma formulação específica, o que caracteriza um 

fitoterápico (SCHAPOVAL, 2005; VEIGA JUNIOR et al., 2005). Segundo a 
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Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 26, de 13 de maio de 2014, são 

considerados fitoterápicos “os produtos obtidos de matéria-prima ativa vegetal, 

exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, 

incluindo medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser 

simples, quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou 

composto, quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal (BRASIL, 

2014). 

O número de plantas estudadas cresce a cada ano, porém nas últimas 

décadas, no Brasil, esse número cresceu apenas 8% anualmente. No entando, o 

país de maior biodiversidade do planeta e rica diversidade étnica e cultural, com um 

grande potencial necessário para o desenvolvimento de pesquisas com resultados 

tecnológicos e terapêuticos apropriados, necessita de mais incentivos às pesquisas 

com plantas medicinais e tóxicas (MARIZ et al., 2006). Essas pesquisas são 

complexas e de caráter multidisciplinar, associando-se estudos etnobotânicos das 

plantas de uso popular, aos trabalhos farmacológicos e químicos (FERREIRA, 2005; 

KLEIN E LONGHINI, 2010). 

As plantas podem apresentar substâncias capazes de desencadear reações 

adversas, através dos seus próprios componentes ou pela presença de 

contaminantes ou adulterantes – metais pesados, por exemplo – presentes nas 

preparações fitoterápicas. Dessa forma, é necessário que haja um rigoroso controle 

deste cultivo, desde a coleta da planta até a elaboração dos fitoterápicos (TUROLLA 

e NASCIMENTO, 2006). A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 

2004 publicou na Resolução n° 90 um “GUIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

DE TOXICIDADE PRÉ-CLÍNICA DE FITOTERÁPICOS” visando normatizar métodos 

padronizados para o estudo de toxicologia pré-clínica no Brasil (BRASIL, 2004). 

Os componentes tóxicos de uma planta devem ser avaliados com o objetivo 

de determinar seu potencial de toxicidade para que os medicamentos sejam 

classificados e rotulados de acordo com o seu potencial de letalidade ou toxicidade 

(LOPES e GRAFF, 2006; VALADARES, 2006). Os efeitos tóxicos das plantas 

medicinais são um problema sério e, de saúde pública, visto que muitas vezes são 

comercializados em feiras livres, mercados públicos ou loja de produtos naturais 

sem nenhuma fiscalização. E ainda, não são fornecidas informações sobre reações 

adversas, elevando cada vez mais os riscos para a saúde humana (KANEKO e 
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ADREOLI, 2010; VEIGA JUNIOR et al., 2005). Em alguns casos, os efeitos adversos 

ainda são desconhecidos. 

Dentro desse cenário, enquadram-se as espécies em estudo, Aspidosperma 

pyrifolium e Ipomoea asarifolia, que são usadas popularmente para o tratamento de 

algumas doenças, porém possuem princípios ativos desconhecidos (ARAÚJO et al., 

2007; FARIDA et al., 2012; JEGEDE e NWINYI, 2009). Estudos revelam que a 

ingestão dessas plantas por alguns animais pode ocasionar severa intoxicação 

(ARAUJO et al., 2008; ARAÚJO et al., 2007; BARBOSA e OLIVEIRA, 2005; SOUZA 

LIMA e SOTO-BLANCO, 2010; TORTELLI et al., 2008). 

Assim, faz-se necessário conduzir estudos químico-farmacológicos para dar 

embasamento científico à utilização popular das espécies vegetais estudadas e 

assegurar o uso de preparações que contenham farmacógenos dessas plantas. 

 

1.1.1.  Aspidosperma pyrifolium 

 

A família Apocynaceae possui cerca de 200 gêneros e 2000 espécies, 

adaptadas principalmente ao clima tropical e subtropical. Essas espécies ocorrem 

principalmente na região semiárida do nordeste brasileiro, podendo atribuir o sabor 

amargo dessas plantas a presença de alcalóides indólicos (ALLORGE e POUPAT, 

1991; HISIGER e JOLICOEUR, 2007; JÁCOME et al., 2003). Os alcalóides são 

considerados os metabólitos majoritários da família Apocynaceae, podendo-se 

destacar a espécie Catharanthus roseus, na qual foram obtidos os alcalóides 

indólicos, vincristina e vinblastina, largamente utilizadas no tratamento do câncer 

(HISIGER e JOLICOEUR, 2007; JUDD e CAMPBELL, 1999). Dessa forma, a família 

Apocynaceae é de considerável importância econômica e medicinal (ERHARUYI et 

al., 2014; HISIGER e JOLICOEUR, 2007).  

As plantas desta família têm várias aplicações na medicina popular 

(ERHARUYI et al., 2014; HISIGER e JOLICOEUR, 2007), como a espécie Picralima 

nitida, usada na medicina africana, em casos de febre, hipertensão, icterícia, 

dismenorréia, distúrbios gastrointestinais e malária (ERHARUYI et al., 2014), as 

plantas do gêneno Alstonia são utlizadas em casos de diarreia, beribéri e malária 

(PRATYUSH et al., 2011); e a Calotropis gigantea, para cicatrização de feridas 

(DESHMUKH et al., 2009). 



20 
 

O gênero Aspidosperma é encontrado apenas nas Américas, principalmente 

na Argentina, Bolívia, Brasil, México, Paraguai e Peru (LORENZI, 1998; OLIVEIRA et 

al., 2009; WOODSON, 1951). No Brasil, as espécies são encontradas em todas as 

regiões (Corrêa, 1931), sendo de grande importância econômica já que sua madeira 

é extensamente explorada (JOLY, 1991; LORENZI, 1998; MARANHO et al., 2013; 

STASI, DI, 2002). As aplicações terapêuticas das espécies do gênero 

Aspidosperma, se devem principalmente aos alcalóides indólicos presentes, porém 

existem poucos relatos sobre suas atividades biológicas (Bourdy et al., 2004; Hisiger 

and Jolicoeur, 2007). 

A espécie Aspidosperma pyrifolim Mart. (figura 1), conhecida popularmente 

como pereiro, ocorre principalmente no semiárido da região nordeste do Brasil 

(CORRÊA, 1931; LIMA e SOTO-BLANCO, 2011).  

 

 

Figura 1 – Aspidosperma pyrifolium 

 

 

Fonte: http://www.virboga.de/Aspidosperma_pyrifolium.htm 

 

 

O pereiro possui um fruto com grande quantidade de sementes, e sua 

floração (figura 2) ocorre no início das primeiras chuvas (DUARTE, 1970; GOMES e 

CAVALCANTI, 2001). 

 

 

 

 

•Angiospermas Grupo 

•Apocynaceae Juss. Família 

•Aspidosperma Mart. Gênero 

•Aspidosperma pyrifolium 
Mart. 

Espécie 
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Figura 2 – Fruto, sementes e flores de A. pyrifolium 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal ; Simões, 2014. 

 

Há relatos de que a ingestão das folhas desta planta por cabras prenhes é 

responsável pela ocorrência de abortamentos. Trata-se de uma causa significante de 

abortamentos em caprinos criados em sistema extensivo na região semiárida 

nordestina (MEDEIROS et al., 2003; RIET-CORREA et al., 2006). Os compostos 

tóxicos do pereiro ainda são desconhecidos, mas a investigação fitoquímica da 

casca da planta revelou a presença de alcalóides indólicos do tipo monoterpenóides, 

denominados aspidofractinina, 15-demetoxipirifolina e N-formilaspidofractina 

(ARAÚJO et al., 2007). 

Segundo Nóbrega (2008), foram isolados onze alcalóides inéditos da espécie 

Aspidosperma pyrifolium, originária da Bolívia: (-)-vincadiformina, O-demetilpalosina, 

haplocina, N-formilaspidospermidina, vallesina, desmetoxiaspidospermina, palosina, 

(-)-aspidospermina, aspidospermidina, acuamicina e tubotaivina. Dentre as 

substâncias isoladas, destaca-se a aspidospermina, bloqueadora adrenérgica sobre 

os tecidos urogenitais, justificando o uso dos extratos dessa espécie na medicina 

tradicional para o alívio da hiperplasia prostática benigna (HPB) e impotência erétil.  

Estudos recentes, utilizando o extrato etanólico das folhas do pereiro em ratos 

Wistar, nas doses de 10 a 60 mg/kg, demonstraram que a planta é capaz de causar 

teratogênese ao promover redução do peso fetal, e que o extrato apresentou 

atividade citotóxica nos ensaios in vitro utilizando Artemia salina e lise de eritrócitos 

(SOUZA LIMA e SOTO-BLANCO, 2010).  

Devido à escassez de estudos sobre a composição química e atividade 

biológica das folhas de A. pyrifolium (tabela 1), informações para avaliar as possíveis 
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atividades biológicas da planta, com o intuito de caracterizar a possível atividade 

farmacológica dos compostos ativos da espécie são necessárias. 

 

Tabela 1 – Atividades biológicas de Aspidosperma pyrifolium descritos na 
literatura. 

 

Parte de 
planta 

Preparação Atividade biológica Referências 

Casca do 
caule 

Extrato aquoso 

O extrato apresentou efeito tóxico 
contra os ovos de Plutella 
xylostella L., podendo ser de 
interesse em programas de 
manejo de pragas. 

(TORRES et al., 
2006) 

Casca do 
caule, do 
fruto e raiz 

Extratos 
hidroetanólicos 

Os extratos demonstraram 
excelentes propriedades 
inseticidas contra larvas de 
lagartas da traça-das-crucíferas 
(Plutella xylostella). 

(TRINDADE et al., 
2008) 

Folhas 
Extrato 
etanólico 

O extrato apresentou  toxicidade 
para ratas prenhas e ação 
citotóxica em eritrócitos e artêmia 
salina. 

(SOUZA LIMA e 
SOTO-BLANCO, 
2010) 

Folhas e 
casca do 
caule 

- 
Os extratos possuem efeitos 
tóxicos para ectoparasitas. 

(SILVA et al., 2014) 

 

1.1.2.  Ipomoea asarifolia 

 

A família Convolvulaceae compreende 55 gêneros, com quase 2.000 

espécies e ocorre de forma predominante em áreas abertas como cerrado e 

caatinga, característicos do semiárido do Brasil (JUDD e CAMPBELL, 1999). 

Segundo Simão-Bianchini (2002), Convolvulaceae destaca-se por apresentar 

espécies endêmicas para a caatinga. As plantas dessa família são usadas na 

medicina popular para diversos fins, como a espécie Merremia emarginata utilizada 

no tratamento da tosse, dor de cabeça, neuralgia e reumatismo (ELUMALAI et al., 

2011) e espécies utilizadas no continente africano para problemas urinários, 

hemorragia, para o tratamento de oftalmias, neuralgias, dores de cabeça, dores 

artríticas e dor de estômago (ELUMALAI et al., 2011; FARIDA et al., 2012; 

KERHARO e ADAM, 1974).  

Estudos realizados com espécies do gênero Ipomoea, demonstraram diversas 

atividades benéficas como: capacidade hipoglicemiante, anti-inflamatória, 
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•Angiospermas Grupo 

•Convolvulaceae Juss. Família 

•Ipomoea L. Gênero 

•Ipomoea asarifolia 
(Desr.) Roem.&Schult. 

Espécie 

antinociceptiva, antimalárica, antitumoral e imunomoduladora  (HAMSA e KUTTAN, 

2009, 2011; IJEOMA et al., 2011; NIWA et al., 2011) 

A espécie Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult pertence à família 

Convolvulaceae e é conhecida popularmente como salsa ou salsa-brava (figura 3) 

(SIMÃO-BIANCHINI e FERREIRA, 2012). É uma planta nativa da America tropical; 

no Brasil é encontrada na Amazônia e em todo o litoral da região Norte, nos estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo e em toda a região Nordeste (KISSMANN e GROTH, 

1997). Observa-se a presença dessa planta, principalmente às margens de rios e 

lagoas, praias marítimas, em terrenos abandonados e nas margens das estradas 

(TOKARNIA et al., 2000). Na região do semiárido é vista às margens de açudes e 

rios, em terrenos abandonados, nas margens de estradas, em áreas de baixos e 

próximos a reservatórios de água (ARAUJO et al., 2008; TOKARNIA et al., 2000). 

 

Figura 3 – Ipomoea asarifolia 

 

Fonte: Simão-Bianchini, 2014. 

 

Essa planta é responsável por causar intoxicação em ovinos, caprinos, e 

bovinos, acarretando uma síndrome tremogênica nos animais afetados (ARAUJO et 

al., 2008; BARBOSA et al., 2007; GUEDES et al., 2007; MEDEIROS et al., 2003; 

TOKARNIA, DOBEREINER et al, 2000; TORTELLI et al., 2008). Estudos 

desenvolvidos por Medeiros et al. (2003), em cabras, utilizando as folhas frescas 

dessa planta, demonstraram que a espécie I. asarifolia causa uma síndrome 

tremorgênica, associada a uma desconhecida fitotoxina tremorgênica presente na 

planta. As intoxicações ocorrem durante as estações secas, quando há pouca 

disponibilidade de alimento, forçando os animais a ingerirem as pastagens 
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disponíveis, como única fonte de alimento. Os ovinos são mais sensíveis à 

intoxicação por essa planta, afetando principalmente animais jovens e lactentes 

(BARBOSA et al., 2007; GUEDES et al., 2007; MEDEIROS et al., 2003). 

A espécie é utilizada popularmente no tratamento de dermatites, sarna, sífilis, 

úlceras de pele e feridas externas (ALBUQUERQUE et al., 2007; FARIDA et al., 

2012); e experimentalmente já foram descritas atividades como proteção hepática, 

analgésica e anti-inflamatória (FARIDA et al., 2012; LAWAL et al., 2010; LIMA et al., 

2014). 

Existem poucos estudos sobre os principais componentes químicos da I. 

asarifolia responsáveis por suas atividades farmacológicas que possam justificar seu 

uso na medicina popular (tabela 2). Sendo assim, é de interesse do grupo conduzir, 

também com essa planta, estudos com o intuito de caracterizar e avaliar a atividade 

farmacológica dos compostos ativos da espécie. 

 

Tabela 2 – Atividades biológicas de Ipomoea asarifolia descritos na literatura. 

 

Parte de 
planta 

Preparação Atividade biológica Referências 

Folhas 
frescas 

- 
As folhas da planta causou uma 
síndrome tremorgênica em caprinos 
alimentados naturalmente. 

(Medeiros et al., 
2003) 

Folhas 
frescas 

- 

As folhas da planta causaram quadros de 
incoordenação, espasmos musculares 
entre outros sintomas em búfalos e 
bovinos. 

(Barbosa and 
Oliveira, 2005) 

Planta 
inteira fresca 
e planta 
seca 

- 
Os ovinos alimentados com a 
apresentaram sintomas de intoxicação 
mais intensa do que os caprinos. 

(Araujo et al., 
2008) 

Folhas 
Extrato 
metanólico 

 O extrato das folhas apresentou 
atividades anti-inflamatórias e 
antinoceptivas nos modelos de 
contorções induzidas por ácido acético e 
dor induzida por formalina. 

(Jegede and 
Nwinyi, 2009) 

Folhas 
Extrato 
aquoso 

O extrato apresentou atividade anti-
inflamatória, inibindo o edema de pata 
induzido por carragenina, e atividade 
analgésica pelo método de resposta as 
contorções induzidas por ácido acético.  

(Lawal et al., 
2010) 

(continua) 
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Tabela 2 – Atividades biológicas de Ipomoea asarifolia descritos na literatura. 
 

(continuação) 
Folhas, 
caule e 
cascas das 
raízes 

Extrato 
aquoso 

Os extratos apresentaram potencial 
antioxidante pelo método de captura de 
radicais livres DPPH. 

(ENE-
OJOATAWODI e 
ONAOLAPO, 
2010) 

Folhas 

Fração 
enriquecida 
com lectina a 
partir das 
folhas 

A fração enriquecida com lectina das 
folhas de I. asarifolia apresentou  efeitos 
tóxicos sobre vários modelos de estudo, 
estabelecendo uma associação entre 
esta lectina da folha com a toxicidade da 
planta. 

(SALLES et al., 
2011) 

Folhas 
Extrato 
aquoso 

O extrato exibiu atividade antibacteriana 
contra Escherichia coli e Staphylococcus 
aureus. 

(ALIYU et al., 
2011) 

Folhas 
Extrato 
metanólico 

O extrato das folhas apresentou atividade 
hepatoprotetora potente contra o dano 
hepático induzido tetracloreto de carbono 
em ratos. 

(FARIDA et al., 
2012) 

Folhas 
Extrato 
aquoso e 
frações 

Os extratos apresentaram atividade anti-
inflamatória no modelo peritonite induzida 
pelo veneno do escorpião Tityus 
serrulatus. 

(LIMA et al., 
2014) 

Planta 
inteira fresca 
e planta 
seca 

- 

O consumo da planta por ovelhas 
lactantes foi capaz de intoxicar sua prole 
confirmando que a eliminação dos 
metabólitos tóxicos da planta pode 
ocorrer pelo leite. 

(CARVALHO DE 
LUCENA et al., 
2014) 

 

 

1.2.  Metabólitos secundários e atividades biológicas 

 

Metabólitos secundários são compostos orgânicos produzidos por todas as 

plantas a partir de substâncias formadas no metabolismo primário, e sua síntese 

está relacionada às mudanças que as plantas sofrem no meio em que se encontram 

(FERREIRA e AQUILA, 2000; LARCHER, 2000). Despertam grande interesse, 

devido às atividades biológicas exercidas pelas plantas em resposta aos estímulos 

do meio ambiente e de suas várias atividades farmacológicas, destacando-se na 

farmacologia por seus efeitos biológicos sobre a saúde humana (SIMÕES e 

PETROVICK, 2003). As substâncias, produtos desse metabolismo secundário das 

plantas são conhecidas como “princípios ativos”. As principais classes de 

metabólitos secundários das plantas são: alcalóides, compostos fenólicos e 
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terpenóides (FERREIRA e AQUILA, 2000; JUNQUEIRA e CARDOSO, 2012; 

LARCHER, 2000) 

 Quanto aos compostos fenólicos, identificados nas plantas objeto deste 

estudo, compreendem o maior grupo de compostos bioativos dos vegetais, sendo 

subdivididos em classes de acordo com a estrutura química de cada substância. 

Esses compostos apresentam estruturas bastante diversificadas e possuem pelo 

menos um anel aromático no qual, pelo menos um hidrogênio é substituído por um 

grupamento hidroxila. A ligação das hidroxilas com o anel aromático lhes confere 

poder antioxidante (ACOSTA-ESTRADA et al., 2014; HARBORNE e WILLIAMS, 

2000; VELIOGLU et al., 1998). Existem milhares de fenóis descritos, destacando-se 

os flavonóides, ácidos fenólicos, fenóis simples, cumarinas, taninos, ligninas e 

tocoferóis (ANDERSEN e MARKHAM, 2006; PATHAK et al., 1991). Muitas são as 

atividades biológicas desses compostos, tais como: antioxidante, anti-inflamatória, 

antiteratogênica, neuroprotetora e anticarcinogênica (ANDERSEN e MARKHAM, 

2006; HARBORNE e WILLIAMS, 2000; KIM et al., 2004; PATHAK et al., 1991). 

Dentre os compostos fenólicos, destacam-se os flavonoides, que possuem 

como estrutura básica 15 átomos de carbonos (C15) arranjados em 3 anéis (C6-C3-

C6), sendo dois aromáticos e um heterocíclico (CARLO et al., 1999). A classe dos 

flavonóides é composta por diferentes subgrupos (flavonas, flavonóis, flavanonas, 

etc), que se diferenciam entre si devido a variações no número e posição dos 

grupamentos hidroxilas e pelo grau de metilação e glicosilação (BRAVO, 1998; 

DORNAS et al., 2008; LOPES et al., 2000).  

Os flavonóides já foram descritos por exercerem uma gama de atividades 

biológicas. Estes incluem: antibacterianos, anti-inflamatórios, antivirais, anti-alérgica  

(KIM et al., 2004; MENG et al., 2000; TORDERA et al., 1994), anti-tumoral, 

citotóxicas, tratamento de doenças neurodegenerativas, vasodilatadores (KAWAII et 

al., 1999; KWON et al., 2010; MIDDLETON et al., 2000). Além disso, flavonóides são 

conhecidos por inibir a peroxidação lipídica, a agregação de plaquetas, a fragilidade 

e permeabilidade capilar, as atividades da ciclo-oxigenase e da enzima lipoxigenase 

(COOK e SAMMAN, 1996; MIDDLETON et al., 2000). Estes compostos também 

inibem várias enzimas como hialuronidases, hidrolases, arilsulfatase, fosfodiesterase 

de AMPc, fosfatase alcalina, quinase, lipase, α-glicosidase (NARAYANA et al., 

2001). 
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Especificamente o flavonóide rutina e os derivados fenólicos, ácido 

clorogênico e ácido caféico (figura 4) foram identificados pela primeira vez nas 

plantas estudadas nesse trabalho. A rutina foi identificada nas espécies A. pyrifolium 

e I. asarifolia, e os ácidos, clorogênico e caféico, apenas na I. asarifolia. 

 

Figura 4 – Compostos fenólicos identificados nas espécies A. pyrifolium e I. 

asarifolia 

 

 

Fonte: Yang, 2012. 

 

1.2.1. Rutina 

 

Rutina é um importante flavonóide na indústria farmacêutica devido às suas 

diversas atividades farmacológicas, está presente na composição de centenas de 

medicamentos terapêuticos e é amplamente distribuído em vegetais e frutas (CHUA, 

2013; SHEN et al., 2002). Mais de 70 espécies de plantas contêm rutina e foi 

descoberta pela primeira vez no trigo mourisco (Fagopyrum esculentum Moench), no 

século 19, sendo a mais importante fonte desse flavonóide, por isso, cultivado para 
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uso medicinal nos Estados Unidos desde 1940  (CHUA, 2013; KYOUNG et al., 

2005). 

Na literatura são encontrados vários estudos que demonstram seu efeito anti-

inflamatório e antioxidante como os mais estudados (COMALADA et al., 2005; 

HENDRA et al., 2011; LIMA et al., 2014; MICELI et al., 2005; YANG et al., 2008). 

Estudos mostram que animais tratados com rutina apresentam efeitos terapêuticos 

contra lesão hepática causada por etanol, paracetamol, tetracloreto de carbono, a 

isquemia/reperfusão, e uma dieta rica em gordura. Esses estudos citados indicam 

que os efeitos terapêuticos da rutina estão associados com o alívio do estresse 

oxidativo e inflamação (ACQUAVIVA et al., 2009; PAN et al., 2014). Os efeitos da 

rutina na profilaxia das doenças inflamatórias cardiovasculares se devem ao 

fortalecimento dos capilares devido à sua alta atividade de eliminação de radicais 

livres e capacidade antioxidante. Reduz ainda o risco da aterosclerose, devido à 

inibição da oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LEE et al., 2012; MILDE 

et al., 2004).  

Além desses efeitos, já foram descritos diversas atividades farmacológicas da 

rutina, como: antitumoral, antimicrobiano, antialérgica, antiespasmódica, protetor de 

mucosa gástrica, antiviral, anti-hipertensiva entre outras (CASA et al., 2000; 

WEBSTER et al., 1996; YANG et al., 2008). 

 

1.2.2. Ácido Clorogênico 

 

O ácido clorogênico é um composto fenólico de baixo peso molecular, 

abundante em grãos, vegetais e frutas (HWANG et al., 2014). Espécies vegetais que 

contêm ácido clorogênico apresentam efeito anti-inflamatório, sugerindo que o ácido 

clorogênico pode ser um potencial agente anti-inflamatório (HWANG et al., 2014) e, 

ainda, efeitos cardioprotetores, lipídico, atividade inibitória da hiperoxidação e 

atividade antitumoral, além de atividades antioxidantes associados à eliminação de 

radicais livres e anti-obesidade (Kwon et al., 2010; Zang et al., 2003). 

Os efeitos anti-inflamatórios de ácido clorogênico em animais submetidos ao 

tratamento com lipopolissacarídeo (LPS) foram examinados observando os níveis de 

vários marcadores da inflamação, tais como óxido nítrico (NO), ciclo-oxigenase-2 

(COX-2), factor de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β ), interleucina-6 
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(IL-6). Este composto inibiu a produção de NO e citocinas pró-inflamatórias 

(incluindo IL-1β e TNF-α) e outros marcadores relacionados com inflamação 

(HWANG et al., 2014). 

Em um estudo para testar o efeito neuroprotetor do ácido clorogênico, no 

modelo de indução experimental da doença de Alzheimer, utilizando a 

escopolamina, um antagonista muscarínico que interfere na memória de animais e 

seres humanos, investigou a capacidade desse composto nos efeitos antiamnésicos 

em camundongos. O estudo supracitado indicou que o ácido clorogênico pode 

exercer atividade antiamnésica através da inibição de acetilcolinesterase e de 

malondialdeído no hipocampo e no córtex frontal (KWON et al., 2010) 

Na investigação dos compostos responsáveis pelo potencial anti-inflamatório 

de Cymbopogon citratus, usado na medicina tradicional para o tratamento de 

doenças inflamatórias, no modelo de produção de citocinas induzida por LPS em 

macrófagos humanos e de rato, verificou-se, pela primeira vez, que o ácido 

clorogênico é o responsável pelas propriedades anti-inflamatórias de Cymbopogon 

citratus através de inibição de proteassoma (FRANCISCO et al., 2013). Esses 

resultados sugerem que o ácido clorogênico pode ser utilizado no tratamento de 

uma variedade de doenças inflamatórias. 

Outra atividade relacionada ao ácido clorogênico foi realizada para testar seu 

efeito neuroprotetor. No modelo de indução experimential da doença de Alzheimer, 

utilizando a escopolamina, um antagonista muscarínico que interfere na memória de 

animais e seres humanos, foi investigada a capacidade desse flavonóide nos efeitos 

antiamnésicos em camundongos. O estudo supracitado indicou que o ácido 

clorogênico pode exercer atividade antiamnésica através da inibição de 

acetilcolinesterase e de malondialdeído no hipocampo e no córtex frontal (KWON et 

al., 2010).  

 

1.2.3. Ácido Caféico 

 

Ácido caféico, um composto fenólico que ocorre naturalmente em frutas e 

vegetais, como ervas, café, alcachofra, pêra, manjericão, tomilho, orégano e maçã, 

possui um potente efeito antioxidante (GÜLÇIN, 2006; TOUAIBIA et al., 2011). Esse 

composto apresenta uma ampla variedade de efeitos biológicos, dentre os quais 
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anti-inflamatório, antitumoral, antioxidante, hepatoprotetor, antivirais e 

antirreumáticos (CHUNG et al., 2004; Fiuza et al., 2004; Nardini et al., 1995). A 

ingestão regular do ácido caféico sugere ser uma estratégia útil para a prevenção de 

danos cutâneos causados por radiação UV (AFAQ e MUKHTAR, 2006). 

O modelo de colite aguda e crônica, induzida por ácido 

trinitrobenzenosulfônico em ratos, mostrou que extratos de Baccharis dracunculifolia 

evita danos ao cólon. Essa atividade anti-inflamatória pode ser associada a um 

melhor estresse oxidativo intestinal e a um aumento de antioxidantes endógenos no 

cólon inflamado, relacionado com os compostos fenólicos presentes no extrato 

dessa planta, como o ácido caféico (CESTARI et al., 2011). Outros trabalhos com 

extratos de Baccharis dracunculifolia demonstram suas atividades antimicrobiana, 

imunomoduladora, anti-inflamatória, anti-úlcera e antimutagênica (CESTARI et al., 

2011; LEMOS et al., 2007). Animais com injúria cerebral ocasionado por 1-metil-4-

fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP), tiveram a produção de IL-1β, IL-6, TNF-α, NO 

e agentes neurotóxicos diminuídos, quando submetidos a uma dieta contendo ácido 

caféico, sugerindo sua ação neuroprotetora potente contra o desenvolvimento da 

doença de Parkinson (TSAI et al., 2011). 

 

1.3. Atividade anti-inflamatória 

 

A inflamação é um dos mecanismos mais primitivos de defesa do organismo 

animal na invasão por microorganismos patogênicos e danos ao organismo. Os 

sinais clássicos da inflamação são vasodilatação e edema, com presença de área 

eritematosa, calor no local do dano tecidual, dor e possível perda de função do local 

afetado. Pode ser dividida em duas categorias, aguda e crônica, baseando-se no 

tempo do decurso inflamatório e aspectos fisiológicos (KANTARCI et al., 2005; 

SHERWOOD e TOLIVER-KINSKY, 2004). 

Para enfrentar a invasão por um patógeno, nosso organismo recorre a uma 

variedade de respostas de defesa, dentre as quais se destaca a reação inflamatória, 

envolvendo mecanismos complexos de ativação celular e liberação de mediadores 

químicos, em resposta ao reconhecimento de um agente ou estímulo lesivo e tem 

como objetivo principal a reparação do tecido lesado (SCHMID-SCHÖNBEIN, 2006; 

SHERWOOD e TOLIVER-KINSKY, 2004). 
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Dessa forma, um processo inflamatório devidamente regulado protege o 

hospedeiro de infecções e permite o remodelamento da estrutura e re-

estabelecimento da função dos tecidos danificados após o processo de injúria (YAN 

e HANSSON, 2007). 

As primeiras células a chegarem ao tecido são os neutrófilos, em seguida 

aparecem os monócitos, que nos tecidos viram macrófagos, que tem um importante 

papel na fagocitose e eliminação dos antígenos fagocitados, através dos 

mecanismos microbicidas, inerentes a essas células (ZARBOCK e LEY, 2008). Os 

neutrófilos são capazes de fagocitar o agente estranho, devido ao conteúdo 

citoplasmático de suas células, destacando-se a enzima mieloperoxidase (MPO), 

sintetizada e secretada pelos neutrófilos (NATHAN, 2002; SCHMID-SCHÖNBEIN, 

2006; SEGAL, 2005). Essa enzima promove a liberação de espécies reativas de 

oxigênio a partir da conversão do oxigênio molecular (O2) em ânion superóxido (O2
-), 

promovido pela enzima nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) 

oxidase. Em seguida, a enzima superóxido desmutase (SOD) converte o ânion 

superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2), que possui ação microbicida. O 

peróxido de hidrogênio, juntamente com o ânion cloreto (Cl-) formam o ácido 

hipocloroso (HOCl) e outras espécies reativas de oxigênio (EROS), também 

responsáveis pela ação microbicida da MPO no interior dos fagossomas dos 

neutrófilos (LAU e BALDUS, 2006; NATHAN, 2002; SEGAL, 2005; WINTERBOURN 

et al., 2000). 

Os monócitos migram para o sítio inflamatório algumas horas após o início do 

processo inflamatório e persistem em casos inflamatórios crônicos, quando os 

neutrófilos podem não estar mais presentes, como, por exemplo, em casos de 

aterosclerose (SCHMID-SCHÖNBEIN, 2006). Os monócitos diferenciam-se em 

macrófagos durante a fase de maturação. As funções biológicas dos 

monócitos/macrófagos ativados estão relacionadas principalmente a captura, 

processamento e morte de antígenos não específicos e ativação de linfócitos 

(HASKÓ et al., 2007).  

Num período mais tardio, migram os linfócitos, células da imunidade 

adquirida, que auxiliam de modo direto ou indireto as células da imunidade inata 

num mecanismo de amplificação da resposta imune. Essas células agem em 

conjunto para debelar a causa desse processo inflamatório, e uma vez que o agente 
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causador da injuria seja eliminado, o sistema volta a sua homeostasia por meio da 

produção de substâncias anti-inflamatórias e de remodelamento tecidual, como é o 

caso da IL-10, TGF-β e lipoxinas (ABBAS et al., 2011; SERHAN et al., 2008). 

Os principais mediadores envolvidos na inflamação incluem histamina, 

serotonina, bradicinina, metabólitos do ácido araquidônico (AA), citocinas, 

neuropeptídios, óxido nítrico (NO), espécies reativas de oxigênio (ROS), dentre 

outros (FINKEL, 2011; SACCA et al., 1997).  

As citocinas merecem destaque no processo inflamatório, pois são capazes 

de induzir a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais e nos 

leucócitos, promovendo o recrutamento de leucócitos para o sítio da inflamação, na 

resposta inflamatória aguda (NEURATH, 2014; TAYAL e KALRA, 2008). As citocinas 

são mediadores polipeptídicos liberados por células do sistema imune como 

produtos finais da resposta celular a diferentes mensagens recebidas em sua 

superfície, que medeiam e regulam reações imunológicas e inflamatórias. 

Apresentam ação direta sobre os receptores celulares, mas também podem induzir a 

formação de outras citocinas, constituindo uma cascata de amplificação (ABBAS et 

al., 2011). As citocinas TNF e IL-6 são poderosos agentes inflamatórios liberados por 

macrófagos ativados, sendo mediadores centrais da inflamação, e produzidas por 

macrófagos ativados (COLEMAN, 2001; ROSE-JOHN, 2012), podendo agir também 

como inibidores da migração de leucócitos para o foco inflamatório (SACCA et al., 

1997; ZARBOCK e LEY, 2008). Por sua vez, as quimiocinas exercem um importante 

papel nos processos de quimioatração e migração das células para o foco 

inflamatório, sendo induzidas por citocinas pro-inflamatórias como TNF e IL-1. A IL-

12 é uma citocina imunoregulatória, produzida por células dendríticas, macrófagos e 

células B, sendo uma potente indutora de resposta imune celular mediada pelos 

linfócitos Th1. As células Th1 estimuladas pela IL-12 produzem IFN-α, que age 

sobre macrófagos aumentando suas funções microbicidas, potencializando a 

produção de oxido nítrico, auxiliando assim na eliminação de microrganismos 

(DINARELLO, 2000; OPAL, 2000; SHERWOOD e TOLIVER-KINSKY, 2004). 

Todos esses fenômenos biológicos envolvidos no processo inflamatório, 

formando reações em cascatas envolvendo interações entre as células inflamatórias, 

podem ser desencadeados por diversos fatores, chamados agentes flogogênicos. 

Sendo eles os agentes físicos (calor, frio, traumas, raios UV e radiações ionizantes), 
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agentes químicos (substâncias cáusticas, ácidos, álcalis, óleo de cróton, 

formaldeído, carragenina) e os agentes infecciosos (bactérias, fungos, vírus, 

protozoários) (BISPO et al., 2000; CARVALHO e SILVA, 2004; TEDGUI e MALLAT, 

2001). 

Muitos dos métodos usados para testar fármacos anti-inflamatórios são 

baseados na habilidade de tais agentes inibirem o edema induzido pela injeção de 

agentes inflamatórios, como a carragenina. A carragenina é um agente flogístico 

padrão, derivado de algas marinhas, que induz respostas inflamatórias, tais como 

infiltração de leucócitos, libertação de mediadores de inflamação, aumento da 

permeabilidade capilar e peritonite, e desencadeia o processo inflamatório mediado 

por prostaglandinas, do tipo não-neurogênica. Apresenta pico máximo de atividade 

entre 2 a 4 horas após aplicação  (DAWSON et al., 1991; LEE et al., 2014; ROTELLI 

et al., 2003).  

O modelo de edema de pata é o mais utilizado para avaliação do efeito anti-

inflamatório de drogas. Além de edema de pata, a indução na migração de 

neutrófilos com uso de carragenina por via intraperitoneal é um modelo consagrado 

na investigação do processo inflamatório agudo, por utilizar uma substância com 

intensa ação quimiotática (CRUNKHORN e MEACOCK, 1971; NECAS e 

BARTOSIKOVA, 2013). 

Dessa forma, foi utilizado no presente trabalho os ensaios de peritonite 

induzida por carragenina e peritonite induzida por veneno de T. serrulatus, e ainda, o 

edema causado por B. jararaca. 

 

1.4. Citotoxicidade 

 

O livro Principles of Humane Experimental Technique, escrito pelos 

pesquisadores Willian Russel e Rex Burch em 1959, definia os 3R’s – “refinament”, 

“reduction” e “replacement” –, respectivamente como: o refinamento se refere a 

utilizar apenas pessoas e métodos mais qualificados no procedimento operacional 

com animais, objetivando minimizar a dor e/ou o estresse; na redução se deve 

manipular o menor número de animais para obter o mesmo resultado desejado e/ou 

maximizar a informação utilizando a mesma quantidade de animais; a substituição 

utilizar-se de métodos alternativos, como os testes in vitro, que possam fornecer 
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resultados tão fiéis quanto os in vivo (HENDRIKSEN, 1996; PRESGRAVE, 2002). 

Porém, somente a partir de 1980 foi consolidado o interesse por novas metodologias 

que substituíssem a utilização de animais na pesquisa científica (BOO et al., 2005). 

As tecnologias modernas, cultura de células, tecidos e órgãos e bioinformática 

juntamente com investimentos da indústria farmacêutica permitiram o 

estabelecimento de perfis toxicológicos para o desenvolvimento de novos fármacos, 

bem como contribuíram para a elaboração de bancos dados de trabalhos com 

animais (HUDSON, 2007). Os testes de citotoxicidade têm sido os métodos in vitro 

mais estudados como possíveis alternativas no uso de animais em laboratório 

(RENZI et al., 1993). Esses ensaios dão suporte, por exemplo, para o conhecimento 

se uma droga ou substância recém-descoberta é tóxica para as células de nosso 

organismo (HARTUNG, 2011). 

Sabe-se que linhagens celulares, quando mantidas em cultura, dividem-se e 

multiplicam-se continuamente; assim, os ensaios de citotoxicidade avaliam a 

capacidade dos agentes testados (novos fármacos, extratos, agentes químicos) de 

interferir no crescimento/multiplicação e na morte celular, comparando com as 

culturas controles não tratadas. Por serem métodos simples, de baixo custo e 

reprodutíveis são extensamente empregados em processos de triagem 

(FRESHNEY, 2011). 

No ensaio de MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo de tetrazólio)], 

utilizam-se linhagens celulares adicionadas ao corante vital MTT e mede-se a 

viabilidade celular e integridade da membrana citoplasmática por meio da atividade 

mitocondrial dessas células em metabolizar os sais de tretazolium, fornecendo 

informações quantitativas sobre as funções metabólicas celulares (MARGIS AND 

BOROJEVIC, 1989). 3T3  é uma linhagem celular de fibroblastos proveniente de 

embrião de camundongo e foi usada nesse trabalho, porque é largamente utilizada 

em ensaios de avaliação da citotoxicidade, de fácil obtenção, manutenção e 

manipulação, estável mesmo após muitas passagens, tornando fácil o trabalho, e 

capaz de nos fornecer resultados confiáveis (GEURTSEN et al., 1998). 

 

1.5. Atividade antimicrobiana 
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Desde 1941, época do ápice da terapia antimicrobiana, inúmeros pacientes 

foram curados de infecções potencialmente fatais usando-se um ou mais esquemas 

terapêuticos com antibióticos. Porém, com o uso indiscriminado dessas drogas, 

houve o aparecimento de patógenos resistentes, tornando necessário o emprego de 

novos fármacos e gerando a busca por novas substâncias com poder antimicrobiano 

(BRUNTON et al., 1981).  

O uso de plantas medicinais no Brasil é bastante difundido, sendo, porém, na 

maioria dos casos, feito de modo empírico, sem o conhecimento do verdadeiro 

potencial terapêutico. A utilização da fitoterapia deve ser avaliada através da 

separação dos princípios ativos e posterior verificação de suas propriedades 

farmacológicas (SOUSA et al., 2007). Desta forma, pesquisas envolvendo 

fitoterápicos com poder antimicrobiano podem contribuir significativamente no 

desenvolvimento do campo da saúde, encontrando substâncias mais eficazes e 

menos tóxicas na corrida contra a resistência e o surgimento de microrganismos 

patogênicos (ALVARENGA et al., 2007; BARBOSA-FILHO et al., 2007; HO et al., 

2001; LEITÃO et al., 2006; LIMA et al., 2006; MENG et al., 2000). 

Avaliam-se as atividades antimicrobianas de extratos vegetais por meio da 

determinação da menor quantidade da substância necessária para inibir o 

crescimento do microrganismo-teste; esse valor é conhecido como Concentração 

Mínima Inibitória (CMI). Devem-se levar em consideração na determinação da CMI 

de extratos vegetais os aspectos toxicológicos, microbiológicos e legais pertinentes 

aos compostos naturais ou suas combinações (PINTO et al., 2003).  

Os métodos mais conhecidos para avaliar a atividade antibacteriana e 

antifúgica dos extratos vegetais incluem: a) o método de difusão em ágar ou de 

difusão em placas - método físico, no qual um microrganismo é desafiado contra 

uma substância biologicamente ativa em meio de cultura sólido e relaciona o 

tamanho da zona de inibição de crescimento do microrganismo desafiado com a 

concentração da substância ensaiada; e b) método de diluição em caldo, que avalia 

a relação entre a proporção de crescimento do microrganismo desafiado no meio 

líquido e a concentração da substância ensaiada. A avaliação é comparada frente a 

um padrão biológico de referência (ELOFF, 1998; PINTO et al., 2003). Duas 

metodologias podem ser empregadas: macro e microdiluição. A macrodiluição 

envolve testes em tubos de ensaio, com volume de meio de cultura variando de 1 e 
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10 mL. A microdiluição utiliza microplacas com 96 poços, com volume de meio de 

cultura entre 0,1 e 0,2 mL.  

Para determinar a CMI ou a Concentração Mínima Bactericida (CMB) de 

extratos ativos de plantas, tem-se utilizado um método sensível de microdiluição 

desenvolvido por Eloff em 1998. Pode haver variações referentes à determinação da 

CMI de extratos de plantas, sendo atribuídos às técnicas aplicadas, ao 

microrganismo e à cepa utilizada no teste, à origem da planta, a época da coleta, se 

os extratos foram preparados a partir de plantas frescas ou secas e à quantidade de 

extrato testada. Dessa forma, não existe método padronizado para expressar os 

resultados de testes antimicrobianos de produtos naturais (FENNELL et al., 2004). 

 

1.6.  Animais peçonhentos 

 
Os acidentes mais comuns causados por animais peçonhentos são 

provocados por artrópodes, como os besouros (especialmente dos gêneros 

Paederus e Epicauta), abelhas, aranhas (gêneros Loxosceles e Phoneutria) e 

formigas (particularmente as formigas lava-pés, do gênero Solenopsis). As abelhas, 

aranhas, centopeias, escorpiões, lacraias, marimbondos, serpentes, taturanas e 

vespas fazem parte dos agentes epidemiológicos mais comuns, considerados um 

problema de Saúde Pública no Brasil (CARDOSO et al., 2003; SALOMÃO et al, 

2002).  

Classificam-se como animais peçonhentos aqueles que produzem substância 

tóxica e apresentam um aparelho especializado para inoculação desta, onde 

passam ativamente a partir de glândulas, que se comunicam com dentes ocos ou 

ferrões ou aguilhões (CARDOSO et al., 2003). 

Os indivíduos mais afetados por picadas de serpentes e escorpiões vivem em 

ambiente rurais, onde os recursos médicos são, muitas vezes, escassos, e seus 

problemas tendem a ser esquecidos (BITENCOURT et al., 2014; LIMA et al., 2014). 

É considerada a mais negligenciada entre os problemas de saúde mundial 

atualmente. Isso porque um tratamento altamente eficaz já existe: o antissoro 

específico; o que não ocorre com outras doenças (FÉLIX-SILVA et al., 2014; 

KASTURIRATNE et al., 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). A 

administração de antivenenos adequados reduz drasticamente a mortalidade e 

morbidade de picadas de cobra e picadas de escorpião. Porém, houve redução na 
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produção mundial dos antivenenos, devido a restrições econômicas, má qualidade 

de alguns soros e políticas de distribuição deficientes (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). Métodos de tratamentos alternativos e de baixo custo, 

juntamente com uma resposta global coordenada, rápida e eficaz poderia reduzir o 

sofrimento causado pelo envenenamento por cobra e escorpião (LIMA et al., 2014; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

 
1.6.1.  Tityus serrulatus 

 

Acidentes tóxicos causados por escorpiões são um problema para a saúde 

pública, no Brasil. Isso se deve à frequência da sua ocorrência e ao seu potencial 

para induzir manifestações clínicas graves, até mesmo fatais, especialmente entre 

as crianças (ZULIANI et al., 2013). Nas regiões climáticas mais quentes, nos meses 

em que ocorre aumento da temperatura e da pluviosidade, os acidentes com 

escorpiões parecem ser bem mais frequentes do que acusam as estatísticas oficiais, 

podendo assumir um perfil epidemiológico grave (NETO et al., 1994). O Ministério da 

Saúde informa que ocorrem aproximadamente 8.000 picadas de escorpião/ano, e a 

taxa de mortalidade entre as crianças é de 1% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009b). 

A família Buthidae é a maior e mais amplamente distribuída em todo o mundo 

e, também, a mais importante do ponto de vista epidemiológico, incluindo as 25 

espécies consideradas perigosas para o homem (CANDIDO, 1999). As espécies do 

gênero Tityus representam 60% da fauna escorpiônica neotropical, podendo causar 

acidentes graves. É provável que todas as espécies deste gênero apresentem um 

veneno ativo sobre o homem, ainda que os principais acidentes se devam às 

espécies Tityus serrulatus, Tityus bahiensis e Tityus stigmurus (BUCARETCHI et al., 

1995; SCHVARSTMAN, 1992).  

A espécie Tityus serrulatus (figura 5) é conhecida como escorpião amarelo e 

possui esse nome devido à presença de uma serrilha nos 3° e 4° anéis da cauda. 

Possui pernas e cauda amarelo-clara, tronco escuro, chegando a medir até 7 cm. Já 

foi relatada a presença dessa espécie nas regiãos Nordeste e Sul, e 

predominantemente, no Sudeste (figura 6) (“MINISTÉRIO DA SAÚDE,” 2009a, 

“MINISTÉRIO DA SAÚDE”, 2009b). É considerada a mais venenosa da America do 

Sul, devido à alta toxicidade do seu veneno, responsável por causar acidentes 
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graves, principalmente em crianças  (“MINISTÉRIO DA SAÚDE,” 2009a; TORRES et 

al., 2002). 

 

Figura 5 – Escorpião Tityus serrulatus 

 

 

Fonte: Instituto Butantan 

 

 

Figura 6 – Distribuição geográfica da espécie T. serrulatus no Brasil. 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2009b. 
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Venenos de escorpião são fontes de diferentes classes de peptídeos que 

afetam a função normal de canais iônicos, alterando a permeabilidade iônica de 

células excitáveis, através da interação especifica com canais para Na+, K+, Ca+ e 

Cl-, alterando o mecanismo de ativação dos mesmos e levando à intensa 

despolarização e liberação massiva de neurotransmissores (GORDON et al., 1998; 

ISMAIL, 1995; POSSANI et al., 1999). 

A síndrome escorpiônica é complexa e apresenta sinais locais, sintomas 

cardiovasculares, gastrointestinais e neuromusculares (SCHVARSTMAN, 1992). As 

manifestações no local da picada são muito significativas: dor intensa em todos os 

casos e, às vezes, parestesia (dormência) no membro acometido (MAGALHÃES, 

1949). Os sintomas gerais se iniciam com vômitos, sudorese, náuseas, dor 

abdominal, diarreia e taquicardia, podendo evoluir com bradicardia, insuficiência 

cardíaca, edema agudo dos pulmões e choque, bem como sinais e sintomas 

neurológicos: agitação, sonolência, confusão mental, convulsões e coma (CUPO et 

al., 2003).  

A resposta inflamatória induzida pela picada do escorpião leva à liberação de 

mediadores inflamatórios, como cininas, ecosanóides, fator de ativação plaquetária, 

óxido nítrico e citocinas. As citocinas amplificam e regulam a resposta imunológica, 

induzem a lesão tecidual e mediam as complicações da resposta inflamatória. 

Citocinas Th1 são principalmente pró-inflamatórias, enquanto as citocinas Th2 são, 

principalmente, anti-inflamatórias (PETRICEVICH, 2010). O equilíbrio entre pro- e 

anti-inflamatório é essencial para manter a homeostase no sistema. Esse equilíbrio, 

durante o envenenamento, determina o grau e a extensão da inflamação que pode 

levar a grandes efeitos clínicos, como disfunção cardíaca, edema pulmonar e 

choque. São observados altos níveis de TNF-ɑ, IL-1, IL-6 e IL-8 no envenenamento 

escorpiônico (FUKUHARA et al., 2003; PETRICEVICH, 2010).  

O tratamento do envenenamento escorpiônico consiste na adoção de três 

tipos de procedimentos: tratamento sintomático, manutenção das funções vitais e 

soroterapia especifica (AMARAL e REZENDE, 2000; HAMED, 2003). 

Em estudos realizados com o veneno de Tityus serrulatus, demonstrou-se 

que essa espécie causa hiperalgesia dose dependente em patas de ratos, pela 

possível participação de bradicinina, citocinas inflamatórias, prostaglandinas e 
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aminas simpatomiméticas (NOWACKI, 2000). E, ainda, que extratos de algumas 

espécies vegetais de importância médica são capazes de reduzir a inflamação 

causada pelo envenenamento desse escorpião (BITENCOURT et al., 2014; LIMA et 

al., 2014).  

 

1.6.2.  Bothrops jararaca 

 
Acidentes ocasionados por serpentes estão na lista de doenças tropicais 

negligenciadas e é um sério problema de saúde pública no mundo. Esses acidentes 

afetam, principalmente, populações que costumam viver em áreas rurais e de 

difícil acesso (GUTIÉRREZ et al., 2006; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

As serpentes venenosas estão distribuídas em todos os continentes e estima-se que 

ocorram cerca de 5 milhões de picadas de serpentes por ano, resultando em 2,5 

milhões de envenenamentos e 125.000 mortes em todo o mundo (CHIPPAUX, 1998; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). No Brasil, são notificados cerca de 

25.000 casos de acidentes ofídicos por ano (FÉLIX-SILVA et al., 2014; “MINISTÉRIO 

DA SAÚDE,” 2009a). 

Na família Viperidae, o gênero Bothrops (jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca) 

representa o grupo mais importante de serpentes peçonhentas, sendo encontrado 

em todo o território brasileiro. No Brasil, esse gênero é responsável por cerca de 

90% dos acidentes de picadas por serpentes (MOURA et al., 2014). A espécie 

Bothrops jararaca (figura 8) se adapta facilmente tanto às áreas silvestres como as 

agrícolas e as periurbanas, podendo ser encontrada, predominantemente nas 

regiões Sul e Sudeste (figura 9) (“ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS”, 

2005; ALIROL et al., 2010). 
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Figura 7 – Bothrops jararaca 

 

Fonte: Instituto Butantan 

 

Figura 8 – Distribuição geográfica da espécie B. jararaca no Brasil. 

 

 

Fonte: Acidentes por animais peçonhentos, 2005. 

 

Os venenos de serpentes são conhecidos pelo homem desde os tempos 

antigos e eles contêm uma mistura complexa de enzimas, péptidos e proteínas de 

baixa massa molecular com atividade biológica e química específica. As toxinas 

presentes contribuem para o desenvolvimento de respostas inflamatórias locais, 

causando dor e comprometimento do tecido, caracterizadas por edemas, formação 

de bolhas, hemorragia e necrose; e efeitos sobre as funções vitais, devido sua ação 
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neurotóxica, cardiotóxica, citotóxica e nefrotóxica (ANTUNES et al., 2010; 

ESTÊVÃO-COSTA et al., 2000; OUYANG et al., 1992). 

O envenenamento botrópico, do ponto de vista sistêmico, tem sido bastante 

estudado (GUTIERREZ e LOMONTE, 2003; MELO et al., 1994). Vários mediadores 

químicos estão envolvidos na reação inflamatória causada pelo veneno (histaminas, 

bradicinina, cininas, fosfolipase A2, serina-proteases) e são mensageiros biológicos 

capazes de induzir uma resposta biológica específica (ANTUNES et al., 2010; 

PANUNTO et al., 2006; PÉREZ et al., 2007; VARGAFTIG et al., 1974). Já as 

hialuronidades contribuem indiretamente para o aumento da lesão local, 

potencializando a difusão do veneno para a corrente sanguínea (GIRISH e 

KEMPARAJU, 2006).  A disfunção hemostática provocada pelo veneno de B. 

jararaca é resultado do consumo de fatores de coagulação e plaquetas circulantes 

pelas enzimas ativadoras da trombina-like, fator X e protrombínica, presentes no 

veneno (GUTIÉRREZ et al., 2005; SANO-MARTINS et al., 1997; SANTORO e 

SANO-MARTINS, 2004; SANTORO et al., 2008). Esse processo acarreta 

hemorragias sistêmicas, sangramentos persistentes, sangramento intracraniano e, 

consequentemente, falência de múltiplos órgãos e morte (ALIROL et al., 2010; 

WARRELL, 1989). 

O soro antiofídico é o tratamento mais eficaz para os pacientes de acidentes 

ofídicos (PICOLO et al., 2002).  Este, por sua vez, neutraliza muito bem o efeito 

sistêmico do envenenamento, reduzindo o sangramento, as coagulopatias e os 

distúrbios cardiovasculares, agindo sobre as toxinas presentes nos venenos das 

serpentes (CARDOSO et al., 1993; OTERO et al., 1996; ROSENFELD, 1971). 

Porém, a soroterapia não possui a mesma eficácia sobre os efeitos locais, mesmo 

que se observe uma melhora na hemorragia, edema e necrose, ainda é observado 

um intenso processo inflamatório (GUTIÉRREZ et al., 1981; MELO et al., 1994). 

Mesmo após o tratamento com soro, as lesões locais, particularmente o edema, 

progridem nas primeiras 24 horas, mantendo-se por vários dias (DOMINGOS, 1992). 

Dessa forma, há uma busca de um tratamento que minimize os efeitos locais. 

Muitos estudos envolvendo a neutralização desses efeitos verificaram sua ação no 

edema, mionecrose e hemorragia ocasionada pela picada das serpentes. Porém, a 

dor é uma consequência relevante que precisa ser dada atenção, já que ocorre 
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intensamente na maioria dos acidentes ofídicos (CARDOSO et al., 1993; 

GUTIÉRREZ et al., 1998; PICOLO et al., 2002).  

Estudos realizados com a Curcuma longa (JURENKA, 2009) e a Arrabidaea 

chica (SOUZA et al., 2009), demonstraram uma potente atividade antiinflamatória, 

dessas plantas. Estimulando, assim, Oliveira e colaboradores (2009), a testar o 

efeito do extrato aquoso da Arrabidaea chica, sobre o processo inflamatório induzido 

no coxin plantar de camundongos albinos (Mus musculus) pelos venenos das 

serpentes amazônicas Bothrops atrox ou Crotalus durissus ruruima. Nesse estudo, a 

administração de A. chica por via intraperitoneal ou subcutânea, demonstrou que 

houve uma atividade inibitória principalmente sobre os processos de miocitólise e de 

migração de granulócitos induzidos pelos venenos de B. atrox ou C. d. ruruima, o 

que sugere uma possível ação de substância(s) presente no extrato aquoso de A. 

chica inibindo toxinas que induzem estes dois processos pró-inflamatórios e/ou 

inibindo fatores endógenos que estimulam ambos os processos pró-inflamatórios 

(OLIVEIRA et al., 2009). 

Baseado na literatura é observado que há escassez de estudos sobre as 

espécies A. pyrifolium e I. asarifolia, verificando suas atividades biológicas e seu 

potencial anti-inflamatório; demonstrando quais os compostos envolvidos nas 

possíveis atividades biológicas. De fato não há estudos reportando relato da ação 

dessas plantas na proteção contra o envenenamento por T. serrulatus e B. jararaca. 

Portanto, esse trabalho apresenta como principal objetivo estudar o potencial anti-

inflamatório e antipeçonhento dessas plantas, assim como avaliar os principais 

componentes químicos dessas espécies vegetais, relacionados às atividades 

biológicas avaliadas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito anti-inflamatório, antipeçonhento e a citotoxicidade de extratos 

aquosos de Aspidosperma pyrifolium e Ipomoea asarifolia e de compostos 

identificados nessas espécies vegetais. 

 
2.2.  Objetivos específicos 

 

 Caracterizar os constituintes químicos das folhas de A. pyrifolium e I. asarifolia;  

 Avaliar a atividade citotóxica dos extratos aquosos das folhas de A. pyrifolium e 

I. asarifolia, através do ensaio de MTT; 

 Avaliar a atividade anti-inflamatória dos extratos aquosos e frações das folhas de 

A. pyrifolium e I. asarifolia, em modelo peritonite induzido por carragenina e por 

veneno de T. serrulatus;  

 Avaliar a atividade anti-inflamatória dos constituintes químicos isolados, em 

modelo peritonite induzido por carragenina e T. serrulatus;  

 Avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos aquosos das folhas de A. 

pyrifolium e I. asarifolia;  

 Avaliar a atividade anti-inflamatória dos extratos aquosos, frações de A. 

pyrifolium e I. asarifolia e componentes químicos isolados, em modelo de edema 

local induzido por peçonha de B. jararaca. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1.  Material vegetal 

 

As folhas de Aspidosperma pyrifolium e Ipomoea asarifolia foram coletadas 

em dezembro de 2011 na cidade de Mossoró, RN, Brasil (latitude: -5,1875; 

longitude: -37,344167; WGS84). As amostras das espécies foram depositadas no 

hérbario “Dárdano Andrade Lima” da “Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 

UFERSA” (números de registro: MOSS 10481, A. pyrifolium; e MOSS 7096, I. 

asarifolia). Após a coleta e identificação, as folhas foram submetidas à lavagem, 

secagem em estufa de ar circulante sob temperatura não superior a 45 °C e moídas 

em liquidificador industrial. A coleta do material vegetal foi conduzida sob a 

autorização brasileira do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – 

SISBIO (processo número 35017); e o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

– CGEN (processo 010844/2013-9). 

 

3.2.  Preparação e fracionamento dos extratos 

 

As folhas secas e moídas foram submetidas à extração sob decocção, na 

qual o material vegetal foi deixado em contato com água fervente por 15 minutos, na 

proporção droga vegetal: solvente (1:10, p/v). Após o período de 15 minutos, os 

extratos foram filtrados e divididos em duas partes. A primeira parte foi congelada 

por 72 h a -80 °C e liofilizada (Christ, modelo Alpha 1-2 LD) obtendo-se o extrato 

aquoso liofilizado (EA) para a realização de estudos in vivo e in vitro. A segunda 

porção foi particionada com diclorometano (CH2Cl2)(3 x 300 mL), acetato de etila 

(AcOEt) (3 x 300 mL), e n-butanol (n-BuOH) (3 x 300 mL). Ao final obteve-se a 

fração de diclorometano (FD), a fração de acetato de etila (FAE), e a fração 

butanólica (FB). As frações obtidas foram evaporadas sob pressão reduzida e foi 

obtida aproximadamente 1 g de cada fração. Na figura 9 é demonstrado um 

esquema das análises realizadas com os extratos das espécies estudadas.  
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Figura 9 – Esquema das análises realizadas com os extratos de A. pyrifolium e 
I. asarifolia. 

 

 

 

3.3.  Análise fitoquímica qualitativa dos extratos aquosos de Aspidosperma 
pyrifolium e Ipomoea asarifolia 

 

Para a caracterização do extrato aquoso, foram realizadas as análises: 

triagem fitoquímica, cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) em parceria com o Laboratório de Produtos Naturais 

Bioativos – PNBIO coordenado pela professora Silvana Maria Zucolloto Langassner. 

 

3.5.1. Triagem fitoquímica 

 

Na triagem fitoquímica, os extratos aquosos foram submetidos a diversos 

testes qualitativos de precipitação e coloração específicos para as principais classes 

de metabólitos secundários, conforme Matos (1995), Simões e Petrovick (2003) e 

Zucolotto e Brandt (2001). Foram pesquisadas a presença de compostos fenólicos, 

flavonoides, saponinas, taninos e alcalóides. 

 

a) Compostos fenólicos e flavonóides 
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Para detecção de compostos fenólicos e flavonoides foram pesados 5 g de 

folhas frescas de A. pyrifolium e I. asarifolia e adicionado 50 mL de etanol 70%. O 

extrato foi aquecido e após atingir fervura foi deixado sob aquecimento por 10 

minutos. Posteriormente o extrato foi filtrado e utilizado para as reações de 

identificação.  

Em um tubo de ensaio contendo 2 mL dos extratos alcoólicos das plantas 

foram adicionadas 2 gotas de solução de cloreto férrico (2,5%), para verificar a 

presença de compostos fenólicos. O cloreto férrico atua como agente oxidante, 

oxidando as hidroxilas fenólicas e resultando em substâncias coradas (ZUCOLOTTO 

e BRANDT, 2001). 

A presença de flavonóides foi analisada por meio da reação de Shinoda ou 

Cianidina, onde 3 mL dos extratos etanólicos foram evaporados sob uma cápsula de 

porcelana, em banho-maria. Em seguida, foram adicionados 0,3 mL de clorofórmio 

para eliminação da clorofila e dissolvidos em 1 mL de etanol a 70%. Os extratos 

foram transferidos para tubos de ensaio e adicionou-se 1 mL de HCl concentrado, 

posteriormente foram adicionados 200 mg de magnésio em pó. A reação foi 

identificada através do desenvolvimento de coloração laranja a vermelha 

(ZUCOLOTTO e BRANDT, 2001). 

 

b) Taninos 

 

Foi preparado um extrato aquoso das folhas de A. pyrifolium e I. asarifolia por 

decocção. Um volume de 2 mL dos extratos foram transferidos para tubos de ensaio 

e adicionado uma solução de gelatina a 2,5%. A presença de taninos foi verificada 

através da formação de um precipitado na presença da gelatina. A reação para 

detecção de taninos baseia-se na sua característica em precipitar proteínas 

formando complexos irreversíveis ou reversíveis (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2001). 

 

c) Saponinas 

 

Para verificar a presença de saponinas, 2 mL dos extratos aquosos foram 

transferidos para tubos de ensaio e foram adicionados 4 mL de água destilada aos 

tubos. Os tubos foram agitados vigorosamente durante 1 minuto. Após a agitação, 
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foi observado o aparecimento de espuma persistente. Nesse teste a formação de 

espuma se baseia nas características físico-químicas da saponina, que forma uma 

espuma persistente devido sua propriedade de diminuição da tensão superficial 

(ZUCOLOTTO e BRANDT, 2001). 

 

d) Alcalóides 

 

Finalmente, os alcaloides foram detectados pelo método de precipitação, 

onde foram pesados 2 g das folhas de A. pyrifolium e I. asarifolia e adicionou-se 20 

mL de ácido sulfúrico 10%. O extrato foi aquecido e deixado sob fervura por 5 

minutos. Posteriormente foi filtrado e 2 gotas dos extratos foram misturadas em  uma 

placa de vidro com os diversos reagentes: Dragendorff e Wagner. As reações 

positivas possibilitam observar a formação de precipitado amarelo, branco e 

alaranjado (ZUCOLOTTO e BRANDT, 2001). 

 

3.5.2. CCD – Cromatografia de Camada Delgada 

 

Para a análise de CCD, foram utilizadas cromatoplacas de alumínio, 

revestidas com de gel de sílica com indicador de fluorescência UV 254, como 

adsorvente e EtOAc: CH2O2: CH3OH: H2O (80: 10: 5: 10 v/v/v/v) como fase móvel. 

Os compostos foram detectados com os reveladores: Vanilina Sulfúrica (4%), 

revelador universal; Cloreto Férrico, para compostos fenólicos; e Reagente Natural A 

(0,5%) – NP-Reagent, específico para flavonóides, observando-se as manchas sob 

ondas de luz UV no comprimento de onda de 254 nm e 366 nm. 

 

3.5.3. CLAE – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

A identificação dos compostos fenólicos foi realizada em uma cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) usando um Varian Pro Star equipado com um 

detector de arranjo de diodos (DAD), uma bomba quaternária e um amostrador 

automático. Todos os dados de CLAE foram processados utilizando o software 

GalaxieTM Chromatography. As análises cromatográficas foram realizadas utilizando 

uma coluna de fase reversa (Phenomenex®) C-18 (4.6 mm x 250 mm, 5 µm). Um 
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sistema de eluição com acetonitrila a 100% (solvente A) e ácido acético a 0,3%, 

ajustado a pH 3,0 (solvente B) no fluxo de gradiente de acompanhamento foi 

utilizado: 0-5 min, uma eluição isocrática com A:B (7:93 v/v); 5-17 min, uma variação 

linear desde A:B (7:93 v/v) a A:B (10:90 v/v); 17-25 min, uma eluição isocrática; 25-

40 min, uma variação linear desde A:B (10:90 v/v) a A:B (23:77 v/v); 40-50 min, uma 

eluição isocrática. A taxa de fluxo foi mantida constante a 1,0 mL/min, e os 

cromatogramas foram registados a 340 nm, enquanto os espectros de UV foram 

monitoriados num comprimento de onda de 450-200 nm. Os picos foram 

caracterizados por comparação dos seus tempos de retenção e espectros de UV 

com os padrões de referência e por um co-injecção (extrato + padrão de referência). 

A solução padrão de referência foram preparados em metanol: H2O (3:2, v/v) a uma 

concentração final de 50,0 µg/mL. Os extratos aquosos de folhas de A. pyrifolium e 

de I. asarifolia foi analisada a 3 mg/mL.  Os padrões utilizados foram rutina, ácido 

clorogênico e ácido caféico e foram adquiridos da Sigma-Aldrich (≥ 98,0%). Antes 

das análises, todas as amostras foram filtradas em membranas de 0,45 μm 

(MillexTM, Merck®) e todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

3.4.  Ensaios in vitro 

 

3.6.1. Teste de Viabilidade Celular – MTT 

 

Como não há quase estudos sobre atividades biológicas dessas plantas, para 

ter um norteamento de uma possível ação tóxica sobre células, a atividade 

antiproliferativa dos extratos foi determinada pelo ensaio colorimétrico do MTT, 

realizado em parceria com o Laboratório de Biotecnologia de Biopolímeros Naturais 

coordenado pelo professor Hugo Alexandre de Oliveira Rocha. Esse ensaio é 

baseado na redução do MTT a cristais de formazan pelas células vivas, obtidas da 

American Type Culture Colection – ATCC.  

MTT é um indicador colorimétrico de viabilidade celular mais usado para 

avaliar a função mitocondrial da célula de acordo com a redução enzimática do sal 

de tetrazólio por desidrogenases mitocondriais em células viáveis (MOSMANN, 

1983).  
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Foram colocadas aproximadamente 5 x 103 células em placa estéril de 96 

poços para um volume final de 100 μL de meio DMEM suplementado com 10% de 

soro fetal bovino. Após 24 horas, o meio foi removido e as células foram carenciadas 

por 24h com meio sem soro. Posteriormente, o meio foi aspirado e as células foram 

estimuladas a sair de G0 pelo acréscimo de meio com soro fetal bovino (SFB) 10% 

na ausência (controle) e na presença de diferentes concentrações dos extratos da A. 

pyrifolium e I. asarifolia (0,25 a 1,75 mg/mL). Após 24 de tratamento, MTT (5 mg/mL) 

foi adicionado às células, e incubados por mais 4 horas. Posteriormente, o meio foi 

aspirado e a este adicionado 100 μL de HCl 0,04N em álcool isopropílico para 

dissolver os cristais de formazan formados e precipitados. A quantificação da 

absorbância foi feita em leitor de placa de 96 poços. O ensaio foi realizado em 

quintuplicata. O cálculo de inibição da proliferação celular foi realizado em 

comparação com o controle contendo células não tratadas com a amostra.  

A porcentagem de inibição da proliferação celular foi calculada de acordo com 

a fórmula: 

 

           
                                      

                   
       

 

Para avaliar a viabilidade e morte celular, foi utilizado um kit para a detecção 

de apoptose de Anexina V-FITC/PI, de acordo com as instruções do fabricante. O 

marcador anexina V-FITC permite detectar os estágios iniciais da apoptose por se 

ligar preferencialmente a fosfolipídios negativamente carregados expostos no início 

do processo apoptótico, enquanto o iodeto de propídio permite avaliar os momentos 

finais deste processo de morte celular por ser um marcado que interage com o DNA, 

mas que não é capaz de atravessar a membrana plasmática, devido ao seu elevado 

pelo molecular. Assim, esta marcação positiva para PI indica que há poros na 

membrana, fenômeno característico de processos de necrose ou estágios finais de 

apoptose. Sendo assim, as células 3T3 foram plaqueadas em uma concentração de 

8x104 células/poço em placas de 96 poços. Após 24, o meio foi removido e as 

células foram carenciadas por 24h com meio sem soro. Em seguida, o meio foi 

aspirado e as células foram estimuladas a sair de G0 pelo acréscimo de meio com 

SFB 10% na ausência (controle) e na presença dos extratos.  
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Após o tratamento com concentrações (mg/mL) dos extratos vegetais por 24 

horas, as células foram tripnizadas, coletadas e lavadas duas vezes com PBS 

gelado e ressuspendindo em 100 μL de tampão de ligação. Um total de 5μL de 

Anexina V-FITC e 5 μL de iodeto de propídio (IP) foram adicionados e a mistura foi 

incubada por 30 minutos do escuro. Finalmente, 400 μL do tampão de ligação foram 

adicionados às células, e a suspensão celular foi analisada por citometria de fluxo. A 

percentagem de células em apoptose foi determinada a cada 10 mil eventos. Para a 

análise dos dados foi utilizado o programa WinMDI (Scripps Institute, La Jolla, CA). 

 

3.6.2. Atividade antimicrobiana 

 

Estudos revelaram que os extratos das espécies em estudo podem 

apresentar atividade antimicrobiana, principalmente extratos de I. asarifolia. Dessa 

forma, a atividade antibacteriana dos extratos vegetais foi realizada em parceria com 

o Laboratório de Microbiologia Clínica, sob supervisão da Drª Elizabeth Cristina 

Gomes dos Santos. 

Um volume de 100 μL das suspensões bacterianas foi inoculado, em 

triplicata, em placas contendo Ágar Müeller-Hinton previamente solidificado, 

utilizando-se alça de Drigaslky. Para verificar a atividade antibacteriana dos extratos 

foram realizados o teste de difusão em disco e o teste de difusão em Agar. 

O teste de difusão em disco foi relizado de acordo com Karaman et al. (2003) 

com algumas modificações. Após a distribuição da suspensão bacteriana, foram 

aplicados 20 μL dos extratos aquosos de A. pyrifolium e I. asarifolia, em discos de 

papel de filtro de 6 mm de diâmetro, na concentração de 40 mg/mL. Discos contendo 

o antibiótico padrão para cada cepa de bactéria testa as zonas de inibição de 

crescimento em torno de cada um dos discos foram medidas com o auxílio de um 

paquímetro. Os diâmetros das zonas de cada droga são interpretados com base nos 

critérios publicados pelo CLSI (2010). Cada ensaio foi realizado em triplicado para 

cada estirpe. 

No teste de difusão em Agar, após a distribuição da suspensão bacteriana, 

foram perfurados 8 cavidades de aproximadamente 6 mm de diâmetro foram em 

cada placa. Em seis destas cavidades foram colocados os extratos aquosos, em 

uma cavidade o solvente água e, na última cavidade, o antibiótico, específico para 
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cada cepa de bactéria testada. Os antibióticos testados sobre os respectivos 

microrganismos foram selecionados por serem considerados como padrão para os 

testes de inibição do crescimento (CLSI, 2010). Os antibióticos que foram utilizados 

possuem ação bactericida de largo espectro sobre microrganismos Gram-positivos e 

Gram-negativos, apresentando-se bastante efetivos contra infecções causadas por 

estas bactérias (MURRAY et al., 1999). Depois de montadas, as placas foram 

incubadas a 37 ºC por 24 horas e avaliados os halos de inibição formados (EJECHI, 

1997). Para a interpretação dos resultados foram seguidas as recomendações do 

NCCLS (2000), onde os halos de inibição formados foram comparados com a tabela 

de referência, sendo os microrganismos classificados como resistentes, 

intermediários e sensíveis a determinado agente (GINOCCHIO, 2002). 

 

3.5. Venenos e Antivenenos 

 

Os venenos liofilizados B. jararaca (VBj) e T. serrulatus (VTs) e os 

antivenenos foram fornecidos pelo Instituto Butantan, São Paulo, SP, Brasil. Os 

venenos foram preparados em solução salina fisiológica na concentração  de 1 mg / 

mL e foram armazenados a -20 °C até o momento do uso.  

O soro anti-aracnídico (SA) (lote n° 1.112.256) é derivado de plasma de 

cavalos hiperimunizados com venenos de aranhas da espécie Loxosceles gaucho e 

Phoneutria nigriventer e de veneno de escorpião da espécie Tityus serrulatus (5 

mL/frasco, 1 mL neutraliza 1,0 mg do veneno de referência de T. serrulatus em 

camundongos), Instituto Butantan, SP, Brasil.  

O soro antibotrópico (SB) (lote n° 135101 A) é uma solução purificada de 

imunoglobulinas específicas, obtidas de soro de cavalos hiperimunizados com 

veneno de serpentes do gênero Bothrops. O soro é purificado por digestão péptica e 

fracionamento salino (10 mL/frasco, 1 mL neutraliza 5,0 mg de veneno de referência 

de B. jararaca, em camundongos).  

O uso dos venenos foi conduzido sob autorização do Sistema de Autorização 

e Informação em Biodiversidade (SISBIO) (processo número 35017) e o Conselho 

de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) (processo 010844/2013-9) brasileiros. 
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3.6.  Animais de experimentação 

 

Foram utilizados camundongos BALB/c machos e fêmeas (25-35 g) de 6 a 8 

semanas de idade provenientes do Biotério setorial do Centro de Ciências da Saúde 

da UFRN. Os animais foram mantidos em condições de temperatura controlada (22 

± 2 °C), ciclo claro/escuro de 12 horas e com livre acesso a água e ração comercial. 

Os animais foram mantidos na sala de experimento durante pelo menos uma hora 

antes da realização dos testes, para adaptação. Os experimentos foram realizados 

de acordo com as orientações para os cuidados com animais de laboratórios. 

 

3.7.  Ensaios in vivo 

 

3.7.1. Peritonite induzida por carragenina 

 

Os animais foram divididos em diferentes grupos (5 animais/grupo), onde 

foram pré-tratados com: solução salina; dexametasona; extratos aquosos e frações 

da A. pyrifolium e da I. asarifolia em diferentes doses pela via intravenosa (i.v.); e 

compostos fenólicos: rutina; ácido clorogênico e ácido caféico. Após trinta minutos 

do tratamento, os animais receberam injeção de carragenina a 1%. No animal 

controle, foi injetado igual quantidade de solução salina a 0,9% estéril pela via 

intraperitoneal.  Após 4 horas os animais foram anestesiados com a associação de 

cetamina 10% e xilazina 2%, pela via intraperitoneal, e eutanasiados por 

deslocamento cervical. Em seguida foi aberta a sua cavidade abdominal para 

injeção de 2 mL de PBS refrigerado, o animal foi agitado e coletado o lavado para 

contagem de células. O aspirado foi centrifugado a 250 x g’ por 10 minutos, a 4 °C. 

O sobrenadante foi utilizado para a dosagem das citocinas pro-inflamatórias IL-1β, 

IL-6 e IL-12. O precipitado foi ressuspendido em 0,5mL de PBS gelado. A contagem 

celular em câmara de Neubauer foi realizada após diluição do fluído em solução de 

Turk (1:10). Os resultados foram expressos como médias de leucócitos totais 

(x106/mL), ou como percentagem de inibição da migração leucocitária.  

A distribuição dos grupos e as doses dos tratamentos estão representadas na 

tabela 03. 
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Tabela 3 – Distribuição dos grupos e doses para avaliar a atividade anti-inflamatória 
de A. pyrifolium, I. asarifolia e compostos fenólicos, pelo modelo de peritonite 
induzida por carragenina. 

 

N = 120 animais, 5 animais por grupo 

GRUPOS 

Salina (1mL, i.p.) Salina (100µL, i.v.) 

Carragenina 1% 
(1 mL, i.p.) 

Salina (100µL, i.v.) 

Dexa (0,5 mg/kg, i.p.) 

A. pyrifolium 
(100µL, i.v.) 

Extrato aquoso (mg/kg) 
2 

10 
40 

Frações (10mg/kg) 
FD 

FAE 
FB 

I. asarifolia 
(100µL, i.v.) 

Extrato aquoso (mg/kg) 
10 
20 
30 

Frações (20mg/kg) 
FD 

FAE 
FB 

Compostos fenólicos 
(100µL, i.v.) 
2, 2,5 e 5mg/kg 

Rutina 

Ácido clorogênico 

Ácido caféico 

Dexa = dexametasona; FD = Fração Diclorometano; FAE = Fração Acetato de Etila; FB = Fração 
Butanólica; i.p. = intraperitoneal; i.v. = intravenosa. 
 

3.7.2. Triagem da dose e do tempo de envenenamento 

 

O envenenamento foi induzido com várias doses de veneno de T. serrulatus 

para verificar a mais inflamatória sem provocar a morte dos animais. O 

envenenamento foi induzido de acordo com o procedimento previamente descrito 

por Pessini e colaboradores (2003), com algumas modificações. Os animais foram 

distribuídos em 5 grupos, em que: grupo 1 – tratados com solução salina; grupos 2, 

3, 4 e 5 – envenenados com 2,5, 5, 7,5 e 10 µg/animal de VTs, respectivamente. Os 

animais receberam uma injeção de 100 µL (i.p.) do VTs contendo as doses de 2,5, 5, 

7,5 e 10 µg/animal. Após algumas horas de indução do envenenamento, os 

camundongos foram submetidos à eutanásia como descrito anteriormente, sendo 

realizada a lavagem peritoneal com 2 mL de solução salina fria estéril. Após 30 

segundos de agitação suave, os exsudatos peritoneais foram coletados. Em 
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seguida, os exsudados foram centrifugados e a contagem de células totais foi 

realizada, e assim, determinada a dose utilizada nos experimentos subsequentes. 

Para determinar o tempo que causaria uma maior reação inflamatória, os 

animais receberam uma injecção de 100 µL de VTs (7,5 µg/animal), e depois de 4, 6 

ou 8 horas foram eutanasiados e a contagem de leucócitos peritoneais foi realizada. 

Do mesmo modo, os animais foram pré-tratados com rutina 5 mg / kg (iv) e, após 

alguns minutos, receberam uma injecção (i.p.) de 100 µL de VTs (7,5 µg / animal) e 

depois de 4, 6 ou 8 horas foram sacrificados e a contagem de leucócitos peritoneais 

foi realizada para verificar a atividade da rutina contra a inflamação causada por VTs 

ao longo do tempo. 

Nas tabelas 4 e 5 está demonstrada a distribuição dos grupos experimentais 

para avaliar a dose/tempo x resposta inflamatória induzida pelo VTs; e na tabela 6, a 

distribuição dos grupos experimentais para avaliar o efeito da rutina sobre o 

envenamento por VTs. 

 

Tabela 4 – Grupos para avaliar a dose x resposta inflamatória induzida pelo 
veneno de T. serrulatus. 
 
  N = 25 animais, 5 animais por grupo 

GRUPOS Envenenamento 

Grupo 1 100 µL salina (i.p.) 

Grupo 2 100 µL de VTs 2,5 µg/animal (i.p.) 

Grupo 3 100 µL de VTs 5 µg/animal (i.p.) 

Grupo 4 100 µL de VTs 7,5 µg/animal (i.p.) 

Grupo 5 100 µL de VTs 10 µg/animal (i.p.)* 

*1 animal morreu; VTs = veneno liofilizado de T. serrulatus 

 

Tabela 5 – Grupos para avaliar o tempo x resposta inflamatória induzida pelo 
veneno de T. serrulatus. 
  

N = 15 animais, 5 animais por grupo 

GRUPOS Tempo Envenenamento 

Grupo 1 4 horas 

100 µL de VTs 7,5 µg/animal (i.p.) Grupo 2 6 horas 

Grupo 3 8 horas 

VTs = Veneno liofilizado de T. serrulatus 
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Tabela 6 – Distribuição dos grupos para avaliar a atividade da rutina sobre a 
inflamação ao longo do tempo, pelo modelo de peritonite induzida por veneno 
de T. serrulatus. 
 
N = 15 animais, 5 animais por grupo 

GRUPOS Tempo Envenenamento + Tratamento 

Grupo 1 4 horas 
100 µL de VTs 7,5 µg/animal (i.p.) + Rutina 5mg/kg (i.v.) 
 

Grupo 2 6 horas 

Grupo 3 8 horas 

VTs = veneno liofilizado de T. serrulatus 

 

3.7.3. Peritonite induzida por peçonha de Tityus serrulatus 

 

Os animais foram divididos em diferentes grupos (5 animais/grupo), onde 

foram tratados com: solução salina; soro anti-aracnídico; extratos aquosos e frações 

da A. pyrifolium e da I. asarifolia em diferentes doses pela via intravenosa (i.v.); e 

compostos fenólicos: rutina; ácido clorogênico e ácido caféico. Após o tratamento, os 

animais receberam injeção intraperitoneal de 100 µL da peçonha de Tityus 

serrulatus. No animal controle, foi injetado igual quantidade de solução salina a 0,9% 

estéril pela via intraperitoneal.  Após 6 horas os animais foram anestesiados com a 

associação de cetamina 10% e xilazina 2%, pela via intraperitoneal, e eutanasiados 

por deslocamento cervical. Em seguida, foi aberta a sua cavidade abdominal para 

injeção de 2 mL de PBS refrigerado, o animal foi agitado e coletado o lavado para 

contagem de células. O aspirado foi centrifugado, o precipitado foi ressuspendido e 

realizada a contagem celular em câmara de Neubauer, como descrito anteriormente.  

O sobrenadante foi utilizado para a dosagem das citocinas pró-inflamatórias IL-1β, 

IL-6 e IL-12. Os resultados foram expressos como médias de leucócitos totais 

(x106/mL), ou como percentagem de inibição da migração leucocitária. 

A distribuição dos grupos e as doses dos tratamentos estão representadas na 

tabela 7. 
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Tabela 7 – Distribuição dos grupos e doses para avaliar a atividade anti-
inflamatória de A. pyrifolium, I. asarifolia e compostos fenólicos, pelo modelo 
de peritonite induzida por veneno de T. serrulatus. 
 

N = 90 animais, 5 animais por grupo 

GRUPOS 

Salina (100µL, i.p.) Salina (100µL, i.v.) 

Veneno 100µL 
T. serrulatus 
 
(7,5 μg/animal, i.p.) 

Salina (100µL, i.v.) 

SA (50µL, i.v.) 

A. pyrifolium 
(100µL, i.v.) 

Extrato aquoso (mg/kg) 
40 
50 
60 

Veneno 100µL 
T. serrulatus 
 
(7,5 μg/animal, i.p.) 

I. asarifolia 
(100µL, i.v.) 

Extrato aquoso (mg/kg) 
10 
20 
30 

Frações (20mg/kg) 
FD 

FAE 
FB 

FAE (mg/kg) 
10 
15 
20 

Veneno 100µL 
T. serrulatus 
 
(7,5 μg/animal, i.p.) 

Rutina (100µL, i.v.) 
mg/kg 

2 
2,5 
5 

SA = soro anti-aracnídico; FD = Fração Diclorometano; FAE = Fração Acetato de Etila; FB = Fração 
Butanólica; i.p. = intraperitoneal; i.v. = intravenosa 

 

3.7.4. Edema local induzido por peçonha de Bothrops jararaca e 
quantificação de infiltrado inflamatório no músculo 

 

Os animais foram divididos em diferentes grupos (8 animais/grupo), onde 

foram tratados com: solução salina; soro antibotrópico (SB); extratos aquosos (EA) e 

frações da A. pyrifolium e da I. asarifolia; rutina; ácido clorogênico; e ácido caféico. 

Após o tratamento, os animais receberam injeção intramuscular de 50 µL da 

peçonha de B. jararaca (0,6 mg/kg) no músculo gastrocnêmio direito e 50 µL de 

solução salina no músculo gastrocnêmio esquerdo. Após 24 horas das injeções, os 

animais foram anestesiados com a associação de cetamina 10% e xilazina 2%, pela 

via intraperitonel, e eutanasiados por deslocamento cervical. Os músculos foram 

retirados e pesados. A redução do edema foi avaliada de acordo com a fórmula: 
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Onde: 

- PDplantas: média aritmética do peso dos músculos gastrocnêmios direito dos 

animais tratados com extrato aquoso e frações da A. pyrifolium e da I. asarifolia e 

compostos isolados;  

- PEplantas: média aritmética do peso dos músculos gastrocnêmios esquerdo 

dos animais tratados com extrato aquoso e frações da A. pyrifolium e da I. asarifolia 

e compostos isolados; 

- PDveneno: média aritmética do peso dos músculos gastrocnêmios direito dos 

animais injetados somente com veneno; 

- PEveneno: média aritmética do peso dos músculos gastrocnêmios esquerdo 

dos animais injetados somente com veneno; 

 

Após a pesagem, foi realizada a quantificação do infiltrado inflamatório (5 

animais/grupo), para a avaliação do processo inflamatório local. Os músculos 

gastrocnêmios foram dissecados, macerados e homogeneizados em 2,0 mL de PBS 

gelado para a liberação dos leucócitos do tecido muscular. Em seguida, o 

homogeneizado foi centrifugado a 250 x g’ por 10 minutos, a 4°C. Foi removido o 

sobrenadante e o sedimento de células ressuspenso em 0,5mL de PBS gelado para 

a contagem de leucócitos em câmara de Neubauer. Os resultados foram expressos 

como médias de leucócitos totais (x106/mL), ou como percentagem de inibição da 

migração leucocitária. 

Na tabela 8 está demonstrada a distribuição dos grupos experimentais no 

ensaio de edema local induzido por VBj. 
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Tabela 8 – Distribuição dos grupos para avaliar a atividade anti-inflamatória do 
extrato aquoso e das frações de A. pyrifolium, I. asarifolia e compostos 
fenólicos, pelo modelo de inflamação local induzida por peçonha de B. 
jararaca. 
 
N = 240 animais, 8 animais por grupo 

GRUPOS 

Salina (50µL, i.m.) Salina (100µL, i.v.) 

Veneno 50µL 
B. jararaca  
 
(0,6 mg/kg, i.m.) 

Salina (100µL, i.v.) 

SB (50µL, i.v.) 

A. pyrifolium 
(100µL, i.v.) 

Extrato aquoso (mg/kg) 
40 
50 
60 

Frações (20mg/kg) 
FD 

FAE 
FB 

FAE (mg/kg) 
10 
15 
20 

I. asarifolia 
(100µL, i.v.) 

Extrato aquoso (mg/kg) 
10 
15 
20 

Frações (20mg/kg) 
FD 

FAE 
FB 

FAE (mg/kg) 
10 
15 
20 

Compostos fenólicos 
(100µL, i.v.) 
1.5, 2, e 2,5mg/kg 

Rutina 
Ácido clorogênico 
Ácido caféico 

SB = soro antibotrópico; FD = Fração Diclorometano; FAE = Fração Acetato de Etila; FB = Fração 
Butanólica; i.m. = intramuscular; i.v. = intravenosa. 

 
 

3.8.  Histologia 

 

As amostras foram fixadas em formol a 10% por 24 horas e processadas de 

acordo com o protocolo do Laboratório de Patologia/UFRN, onde foram impregnadas 

com parafina, cortadas e coradas com hematoxilina e eosina (H&E). Estas amostras 

foram codificadas e lida por um investigador “cego”, utilizando microscópio óptico 

Olympus C40x, fotografado com uma câmera Olympus DP20. As alterações 

histopatológicas serão analisadas através de cortes histológicos com a espessura de 
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5 μm. Os seguintes parâmetros foram avaliados para as análises histopatológicas: 

pulmões – infiltrado de células inflamatórias, aumento da espessura da parede 

alveolar; pernas – infiltrado de células inflamatórias, edema, miocitólise e sufusão 

hemorrágica. O infiltrado de células inflamatórias, isto é, o número de células 

inflamatórias presentes, foi avaliado na zona perivascular, espaço intersticial 

(paredes alveolares), no epitélio bronquiolar, tecido alveolar peri-brônquica em 

pulmões e no perimísio e endomísio da musculatura das pernas. 

 

3.9.  Dosagem de citocinas 

 

As citocinas foram quantificadas nos sobrenadantes obtidos do lavado 

peritoneal por ensaio imunoenzimático (ELISA). Placas de alta afinidade foram 

recobertas com anticorpos de captura, diluídos em tampão carbonato-bicarbonato 

0.6M, pH 9.6. As placas foram incubadas over-night a 4°C, lavadas uma vez com 

PBS-tween 0,05% e incubadas a 37 °C, durante 2h, com os sobrenadantes do 

lavado e as curvas padrão de cada citocina analisada. As placas foram lavadas seis 

vezes com PBS-tween 0,05%, os anticorpos secundários marcados com biotina 

adicionados aos poços e a reação incubada a 37 °C durante 1 h. As placas, mais 

uma vez, foram lavadas, adicionando-se o conjugado avidina-biotina-peroxidase e 

em seguida, incubadas durante 45 minutos a 37 °C, para ocorrer à reação. A reação 

foi revelada com ortofenilenodiamino (OPD) e a coloração parada com ácido 

sulfúrico 1 N. A leitura das placas foi realizada a 450 nm (Crowther, 2000).  

 

3.10. Análise estatística 

 

Foram usados a análise de variância (ANOVA) e o método paramétrico de 

Tukey e o test t de Student para determinar as diferenças entre os grupos. Para 

realização dessas análises foi utilizado o programa estatístico INSTAT, Graph-Pad, 

San Diego, Califórnia. 

 

3.11. Comitê de ética 
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O projeto foi APROVADO pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob 

protocolo de n° 031/2011. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  Análise fitoquímica qualitativa dos extratos aquosos de Aspidosperma 
pyrifolium e Ipomoea asarifolia 

 

4.1.1. Triagem fitoquímica e CCD 

 

A triagem fitoquímica revelou a presença de fenóis, taninos, alcalóides, 

saponinas e flavonóides em folhas de A. pyrifolium e I. asarifolia (tabela 9). 

 

Tabela 9 – Resultados dos metabólitos secundários encontrados nas plantas 
em estudo. 
 

Plantas Metabólito Secundário Resultado 

Aspidoeperma 
pyrifolium 

Compostos fenólicos e flavonóides + 

Taninos + 

Saponinas + 

Alcalóides + 

Ipomoea 
asarifolia 

Compostos fenólicos e flavonóides + 

Taninos + 

Saponinas + 

Alcalóides + 

 

 

Na análise por CCD dos extratos aquosos e frações das follhas de A. 

pyrifolium foi observado após a pulverização da placa com vanilina sulfúrica quatro 

bandas amarelas (Rf = 0.1, 0.5, 0,66 e 0,9) (figura 10A). Ao pulverizar o 

cromatograma com cloreto férrico (específico para identificar compostos fenólicos) o 

desenvolvimento de zonas azuis foi observado com Rfs semelhante para as zonas 

amarelas descritas acima (figura 10B). Estes resultados sugerem que as zonas 

amarelas correspondem a flavonóides. Para confirmar a presença destes compostos 

em extratos aquosos e frações de A. pyrifolium, utilizou-se Reagente Natural A 

(específico para identificar flavonóides). Após revelação com esse reagente, as 

zonas acima mencionadas desenvolveram coloração alaranjada fluorescente (UV 

365 nm), características de flavonóides, de acordo Wagner e Bladt, 1996. Por meio 
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da comparação com a amostra comercial de rutina, uma banda semelhante foi 

observada no extrato aquoso e nas frações das plantas (cor laranja e Rf = 0,5), 

sugerindo a presença deste composto em folhas de A. pyrifolium. As frações 

mostraram um perfil na CCD semelhante ao extrato bruto, no entanto com as 

diferenças na intensidade da banda. Visualmente pode-se observar que a rutina é 

mais concentrada na fração acetato de etila. A co-CCD confirmou o resultado 

observado por CCD no que se refere a presença do flavonóide rutina nas duas 

plantas estudadas (figura 10C).  

 

Figura 10 – CCD dos extratos aquosos e frações de A. pyrifolium. CH2O2: 
CH3OH: H2O (80: 10: 5: 10 v/v/v/v) como fase móvel. A= Revelador Reagente 
Natura A, B= Revelador cloreto férrico, C=Revelador Reagente Natural A/UV 365 
nm. 
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Nos extratos aquosos e frações das follhas de I. asarifolia após a pulverização 

da cromatoplaca  com vanilina sulfúrica foi observado três bandas amarelas (Rf = 

0,3, 0,5 e 0,9) e uma banda cor-de-rosa (Rf = 0,2) (figura 11A). Ao pulverizar o 

cromatograma com cloreto férrico, o desenvolvimento de zonas azuis foi observado 

com Rfs semelhante para as zonas amarelas descritas acima (11B). Em seguida, 

utilizou-se o revelador Reagente Natural A e as zonas acima mencionadas 

desenvolveram coloração alaranjada e azulada fluorescente (UV 365 nm) (figura 

11C). A banda cor de rosa, descrita acima (Rf =0,2) não revelou com cloreto férrico e 

com Reagente Natural A, o que sugere tratar-se de triterpeno ou esteróide. 

 

Figura 11 – CCD dos extratos aquosos e frações de I. asarifolia. 
CH2O2:CH3OH:H2O (80:10:5:10 v/v/v/v) como fase móvel. A= Revelador Reagente 
Natural A, B= Revelador Vanilina Sulfúrica, C=Revelador Reagente Natural A/UV 
365 nm. 
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4.1.2. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE 

 

A análise por CLAE-DAD mostrou que o extratos aquosos de folhas de A. 

pyrifolium e I. asarifolia apresentam uma grande quantidade de derivados de 

flavonoidicos e fenólicos. A análise qualitativa dos extratos aquosos nos permitiu 

indicar a ocorrência do composto rutina nas duas plantas, por meio da comparação 

do tempo de retenção, dos espectros de UV e por co-injecção do extrato +  padrão 

de referência, para observação do aumento da área do pico (figuras 12 e 13). E 

ainda, a presença de ácido clorogênico (figura 14) e ácido caféico (figura 15) na I. 

asarifolia. 

Na figura 12A, o espectro do pico em 41 min (pico 9) corresponde a rutina no 

cromatograma de A. pyrifolium. Na análise dos espectros dos picos do 

cromatogramas de A. pyrifolium, os picos que aparecem antes do pico da rutina (até 

25 min) são característicos de ácidos fenólicos, enquanto que os que aparecem 

depois da rutina (depois de 41 min) são característicos de flavonóides. 

Na figura 13A, o espectro do pico em 24 min (pico 5) corresponde à rutina no 

cromatograma de I. asarifolia, enquanto na figura 14A o espectro do pico em 8 min 

(pico 2) corresponde ao ácido clorogênico e na figura 15A o espectro do pico em 13 

min (pico 4) correspondente ao ácido caféico. Na análise dos espectros dos picos da 

salsa, todos os picos são referentes a ácidos fenólicos, menos o pico da rutina (24 

min) e o pico 6 (26 min) são característicos de flavonoides. 
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Figura 12 – Cromatogramas obtidos por CLAE/DAD de extrato aquoso de A. 
pyrifolium. (A) Extrato aquoso de folhas de A. pyrifolium (3 mg/mL); (B) Padrão de 
referência rutina (50 µg/mL); (C) Co-injeção de extrato e rutina (padrão de 
referência). A taxa de fluxo foi mantida constante a 1,0 mL/min, e os cromatogramas 
foram registrados a 340 nm. 
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Figura 13 – Cromatogramas HPLC/DAD de extrato aquoso de I. asarifolia. (A) 
Cromatograma HPLC/DAD do extrato aquoso de folhas de I. asarifolia (3 mg/mL); 
(B) Padrão de referência rutina (50 µg/mL); (C) Co-injeção de extrato e rutina 
(padrão de referência). A taxa de fluxo foi mantida constante a 1,0 mL / min, e os 
cromatogramas foram registrados a 340 nm. 
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Figura 14 – Cromatogramas HPLC/DAD de extrato aquoso de I. asarifolia.  (A) 
Cromatograma HPLC/DAD do extrato aquoso de folhas de I. asarifolia (3 mg/mL); 
(B) Padrão de referência ácido clorogênico (50 µg / mL); (C) Co-injeção de extrato e 
ácido clorogênico (padrão de referência). A taxa de fluxo foi mantida constante a 1,0 
mL / min, e os cromatogramas foram registrados a 340 nm. 
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Figura 15 – Cromatogramas HPLC/DAD de extrato aquoso de I. asarifolia.  (A) 
Cromatograma HPLC/DAD do extrato aquoso de folhas de I. asarifolia (3 mg/mL); 
(B) Padrão de referência ácido caféico (50 µg / mL); (C) Co-injeção de extrato e 
ácido caféico (padrão de referência). A taxa de fluxo foi mantida constante a 1,0 mL / 
min, e os cromatogramas foram registrados a 340 nm. 
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4.2. Ensaios in vitro 

 

4.2.1. Teste de Viabilidade Celular - MTT 

 

A citotoxicidade foi observada após 48 e 72 horas de incubação de células 

3T3 em concentrações que variaram entre 0,25-1,75 mg/mL de extrato aquoso de A. 

pyrfolium e I. asarifolia. A espécie A. pyrfolium apresentou o grau de citotoxicidade 

baixa e a percentagem máxima de inibição da proliferação celular foi observada na 

concentração de 1,75 mg/ml, em 72 horas (figura 16). Já a espécie I. asarifolia  

revelou que o grau de citotoxicidade foi dose-dependente. A percentagem máxima 

de inibição da proliferação celular foi observada em concentrações acima de 1 

mg/mL, em todos os tempos (figura 17), p < 0,05. 

 

Figura 16 – Efeitos citotóxicos de extratos aquosos de A. pyrifolium sobre 
linhagens de células 3T3. Células 3T3 foram incubadas com diferentes 
concentrações do extrato (0,25-1,75 mg/mL) por 48 e 72 horas. 
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Figura 17 – Efeitos citotóxicos de extratos aquosos de I. asarifolia sobre 
linhagens de células 3T3. Células 3T3 foram incubadas com diferentes 
concentrações do extrato (0,25-1,75 mg/mL) por 48 e 72 horas. 
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4.2.2. Atividade antimicrobiana 

 

Como podemos observar na tabela 10, o extrato aquoso de A. pyrifolium não 

apresentou atividade antimicrobiana contra as bactérias testadas, na concentração 

de 40 mg/mL, no teste de difusão em disco. Utilizando o mesmo teste, observamos 

na tabela 11, que o extrato aquoso de I. asarifolia na concentração de 40 mg/mL 

apresentou atividade antibacteriana apenas para a bactéria gram-negativa Klebsiella 

pneumonie. 

Já no teste de difusão em disco, podemos observar na tabela 12, que os 

extratos aquosos de A. pyrifolium e I. asarifolia não apresentaram atividade 

antimicrobiana contra as bactérias testadas.  
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Tabela 10 – Efeito do extrato aquoso das folhas de Aspidosperma pyrifolium na 
concentração de 40 mg/mL contra diversas cepas bacterianas, no teste de difusão em 
disco. 
 

Microrganismos Atividade Controle 

GRAM + 

Staphylococcus epidermidi 
(ATCC12228) 

S/A Vancominica (30 μg) >16 mm 

Staphylococcus aureus 
(ATCC 29213) 

S/A Vancominica (30 μg) >16 mm 

GRAM - 

Escherichia coli (ATCC 
25922) 

S/A Gentamicina (10 μg) >18 mm 

Salmonella typhimurium 
(ATCC1402) 

S/A Gentamicina (10 μg) >19 mm 

Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC27853) 

S/A Gentamicina (10 μg) >20 mm 

Bacillus cereus 
(ATCC11778) 

S/A Gentamicina (10 μg) >20 mm 

S/A= sem atividade. 

 

Tabela 11 – Efeito do extrato aquoso das folhas de Ipomoea asarifolia na 
concentração de 40 mg/mL contra diversas cepas bacterianas, no teste de difusão em 
disco. 
 

Microrganismos Atividade Controle 

GRAM + 

Staphylococcus epidermidi 
(ATCC12228) 

S/A Vancomicina (30 μg) >16 mm 

Staphylococcus aureus 
(ATCC 29213) 

S/A Vancomicina (30 μg) >16 mm 

Bacillus cereus 
(ATCC11778) 

S/A Gentamicina (10 μg) >22 mm 

Clostridium sporogenes 
(ATCC 11437) 

S/A Imipenem (10 µg) >17 mm 

Enterococcus faecalis 
(ATCC 29212) 

S/A Ampicillina (10 µg) >17 mm 

Streptococcus pneumonie 
(ATCC 49619) 

S/A Cloranfenicol (30 µg) >23-27 mm 

Streptococcus pyogenes 
(ATCC 19615) 

S/A Levofloxacina (5 µg) >17 mm 

GRAM - 

Escherichia coli 
 (ATCC 25922) 

S/A Gentamicina (10 μg) >18 mm 

Salmonella typhimurium 
(ATCC1402) 

S/A Gentamicina (10 μg) >19 mm 

Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC27853) 

S/A Gentamicina (10 μg) >20 mm 

Bacillus cereus 
(ATCC11778) 

S/A Gentamicina (10 μg) >20 mm 

Enterobacter cloacae 
(ATCC 13047) 

S/A Cloranfenicol (30 µg) > 18 mm 

Klebsiella pneumonie 
(ATCC 13883) 

10 mm Doxiciclina (30 µg) >14 mm 

Shigella flexneri  
(ATCC 12022) 

S/A Doxiciclina (30 µg) >14 mm 
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Tabela 12 – Efeito dos extratos aquosos de folhas de Aspidosperma pyrifolium 
e Ipomoea asarifolia nas concentrações de 10, 40 and 100 mg / mL contra 
diversas cepas bacterianas, no teste de difusão em Agar. 
 

Microrganismos 
Concentração 
(mg/mL) 

Atividade 

A. pyrifolium I. asarifolia 

GRAM + 

Staphylococcus 
epidermidi 
(ATCC12228) 

10 S/A S/A 

40 S/A S/A 

100 S/A S/A 

Staphylococcus 
aureus (ATCC 
29213) 

10 S/A S/A 

40 S/A S/A 

100 S/A S/A 

GRAM - 

Escherichia coli  
(ATCC 25922) 

10 S/A S/A 

40 S/A S/A 

100 S/A S/A 

Salmonella 
typhimurium 
(ATCC1402) 

10 S/A S/A 

40 S/A S/A 

100 S/A S/A 

Pseudomonas 
aeruginosa 
 (ATCC27853) 

10 S/A S/A 

40 S/A S/A 

100 S/A S/A 

Bacillus cereus 
(ATCC11778) 

10 S/A S/A 

40 S/A S/A 

100 S/A S/A 

S/A= sem atividade.  

 

4.3.  Ensaios in vivo 

 

4.3.1. Peritonite induzida por carragenina 

 

O extrato aquoso de A. pyrifolium inibiu significativamente (p<0,05) o infiltrado 

inflamatório nas doses de 2, 10 e 40 mg/kg, mostrando uma maior atividade anti-

inflamatória, na dose de 40 mg/kg (figura 18A). Na figura 18B é apresentada a 

capacidade das frações FD, FAE e FB de reduzir o inflitrado de células inflamatórias, 

onde a FD e a FAE reduziram, sem diferença estatística do fármaco anti-inflamatório 

(dexametasona) testado. 
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Figura 18 – Efeito de extratos aquosos de A. pyrifolium sobre a indução de 
inflamação por carragenina. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com 
extratos aquosos (A) nas doses de 2, 10, e 40 mg / kg ou dexametasona (0,5 mg/kg, 
i.p.) e alguns minutos depois foram injetados com carragenina 1% (i.p.). Pré-
tratamento com  frações (B) na dose de 10 mg/kg ou dexametasona. Depois de 
quatro horas a lavagem peritoneal foi realizada com PBS e a contagem do número 
de células foi determinada utilizando uma câmara de Neubauer. 
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Os grupos tratados com o extrato aquoso de I. asarifolia nas doses 10, 20, e 

30 mg / kg (i.v.) foram capazes, não somente de reduzir de forma significativa, em 

todas as doses, a migração de células para dentro da cavidade peritoneal (figura 

19A), como também de reduzir os níveis de IL-1β (figura 19B), IL-6 (figura 19C), IL-

12 (figura 19D) e TNF-ɑ (figura 19E). Tanto as frações (20 mg/kg, i.v.) de I. asarifolia, 

quanto o extrato aquoso apresentaram a capacidade de reduzir a migração 

leucocitária (figura 20A), apresentando a FAE uma menor capacidade de inibição. 

Como no extrato bruto, as frações reduziram, significamente, os níveis das citocinas 

estudadas (figura 20B-E). 
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Figura 19 – Efeito de extratos aquosos de I. asarifolia sobre a indução de 
inflamação por carragenina. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com 
extratos aquosos (A) nas doses de 10, 20, e 30 mg / kg ou dexametasona (0,5 
mg/kg, i.p.) e alguns minutos depois foram injetados com carragenina 1% (i.p.). A 
lavagem peritoneal foi realizada com PBS e os sobrenadantes recolhidos para a 
determinação dos níveis de IL-1β (B), IL-6 (C), IL-12 (D) e TNF-ɑ (E). 
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Figura 20 – Efeito das frações de I. asarifolia sobre a indução de inflamação por 
carragenina. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com FD, FAE e FB (A) na dose 
20 mg/kg ou dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) e alguns minutos depois foram injetados com 
carragenina 1% (i.p.). A lavagem peritoneal foi realizada com PBS e os sobrenadantes 
recolhidos para a determinação dos níveis de IL-1β (B), IL-6 (C), IL-12 (D) e TNF-ɑ (E). 
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Nas figuras 21A, 22A e 23A é possível vizualizar que os compostos rutina, 

ácido clorogênico e ácido caféico, respectivamente, foram capazes de reduzir o 

infiltrado inflamatório decorrente da inflamação induzida pela carragenina, em todas 

as doses testadas. A rutina foi capaz, ainda, de reduzir os níveis das citocinas IL-1β, 

IL-6, IL-12 e TNF-ɑ em todas as doses testadas (figura 21B-E). O mesmo ocorreu 

com ácido clorogênico (figura 22B-E). Porém, o ácido caféico reduziu de forma 

irregular os níveis de IL-6 (figura 23C) e TNF-ɑ (figura 23E). 
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Figura 21 – Efeito da rutina sobre a indução de inflamação por carragenina. 
Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com rutina nas doses de 2, 2,5 e 5 
mg/kg ou dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) (A) e alguns minutos depois foram 
injetados com carragenina 1% (i.p.). A lavagem peritoneal foi realizada com PBS os 
sobrenadantes recolhidos para a determinação dos níveis de IL-1β (B), IL-6 (C), IL-
12 (D) e TNF-ɑ (E). 
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Figura 22 – Efeito do ácido clorogênico sobre a indução de inflamação por 
carragenina. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com ácido clorogênico 
nas doses de 2, 2,5 e 5 mg/kg ou dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) (A) e alguns 
minutos depois foram injetados com carragenina 1% (i.p.). A lavagem peritoneal foi 
realizada com PBS os sobrenadantes recolhidos para a determinação dos níveis de 
IL-1β (B), IL-6 (C), IL-12 (D) e TNF-ɑ (E). 
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Figura 23 – Efeito do ácido caféico sobre a indução de inflamação por 
carragenina. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com ácido caféico nas 
doses de 2, 2,5 e 5 mg/kg ou dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.) (A) e alguns minutos 
depois foram injetados com carragenina 1% (i.p.). A lavagem peritoneal foi realizada 
com PBS os sobrenadantes recolhidos para a determinação dos níveis de IL-1β (B), 
IL-6 (C), IL-12 (D) e TNF-ɑ (E). 
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As tabelas 13, 14 e 15 demonstram, numericamente, o percentual de inibição 

de cada grupo tratado, onde, comparados entre si, os extratos e frações de A. 

pyrifolium e I. asarifolia e os compostos rutina, ácido clorogênico e ácido caféico. 

Observa-se que o EA de I. asarifolia na dose de 30 mg/kg apresentou o maior 

percentual de inibição (tabela 20), 80,30%. Enquanto o menor índice de inibição da 

migração leucocitária foi da FAE (20 mg/kg) de I. asarifolia, 41,26% (tabela 14). O 

fármaco anti-inflamatório utilizado nesse trabalho como padrão foi capaz de reduzir 

em 62,12% a migração celular. Esses dados demonstram que no total de 21 grupos 

testados cerca de 50% revelaram uma ação anti-inflamatória mais potente do que o 

fármaco controle dexametasona. 

 

 

Tabela 13 – Atividade anti-inflamatória de Aspidosperma pyrifolium contra a 
peritonite induzida por carragenina. 
 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

Carragenina 1% 

Salina - 19,80 ± 2,189 - 

Dexa 0,5 7,500 ± 0,5701 62,12*** 

EA 2 10,80 ± 0,9028 45,45* 

EA 10 10,60 ± 4,529 46,46* 

EA 40 7,900 ± 2,731 60,10** 

FD 20 5,750 ± 1,876 70,95*** 

FAE 20 6,000 ± 1,517 69,69*** 

FB 20 8,500 ± 1,969 57,07** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo carragenina. Dexa 
= dexametasona; EA = extrato aquoso; FD = fração diclorometano; FAE = fração acetato de etila; 
FB = fração butanólico. 
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Tabela 14 – Atividade anti-inflamatória de Ipomoea asarifolia contra a peritonite 
induzida por carragenina. 
 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

Carragenina 1% 

Salina - 19,80 ± 2,189 - 

Dexa 0,5 7,500 ± 0,5701 62,12*** 

EA 10 7,100 ± 0,7969 64,14*** 

EA 20 5,100 ± 1,177 74,24*** 

EA 30 3,900 ± 0,1871 80,30*** 

FD 20 6,500 ± 0,6770 67,17*** 

FAE 20 11,63 ± 2,601 41,26* 

FB 20 7,500 ± 0,8660 62,12** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo carragenina. Dexa = 
dexametasona; EA = extrato aquoso; FD = fração diclorometano; FAE = fração acetato de etila; FB = 
fração butanólico. 

 

Tabela 15 – Atividade anti-inflamatória da rutina, ácido clorogênico e ácido 
caféico contra a peritonite induzida por carragenina. 
 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

Carragenina 
1% 

Salina - 23,70 ± 0,7517 - 

Dexa 0,5 8,976 ± 0,5701 62,12*** 

Rutina 2 7,000 ± 2,133 70,46*** 

Rutina 2,5 11,10 ± 1,470 53,16*** 

Rutina 5 9,000 ± 0,6892 62,02*** 

Ácido 
clorogênico 

2 9,900 ± 0,4000 58,22*** 

Ácido 
clorogênico 

2,5 11,70 ± 1,409 50,63*** 

Ácido 
clorogênico 

5 8,300 ± 0,8340 64,97*** 

Ácido caféico 2 7,600 ± 1,269 61,61*** 

Ácido caféico 2,5 11,00 ± 2,275 44,44*** 

Ácido caféico 5 5,200 ± 1,347 73,73*** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo carragenina. 
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4.3.2. Triagem da dose e do tempo de envenenamento por Tityus serrulatus 

 

A dose do veneno do escorpião T. serrrulatus selecionada para os estudos 

posteriores com o VTs foi de 7,5 µg/animal. Essa dose foi a que induziu maior 

migração de células inflamatórias sem causar morte de animais (figura 24A). A figura 

24B revelou que o veneno atinge seu pico inflamatório no tempo de seis horas, 

ocorrendo uma queda na produção das células inflamatórias após oito horas do 

envenenamento. Ainda, na figura 24B, observou-se que o pré-tratamento com a 

rutina na dose de 5 mg/kg foi eficaz contra inflamação causada pelo 

envenenamento, podendo ser utilizada no modelo de peritonite induzida por veneno 

de T. serrulatus. 

 

Figura 24 – Efeito das diferentes doses do veneno de T. serrulatus (2,5 , 5 , 7,5 
e 10 µg/animal, i.p.) (A) sobre a indução da inflamação e efeito da dose 7,5 
µg/animal, i.p. ao longo do tempo (B). Perfil da atividade do pré-tratamento da 
rutina (5 mg/kg, i.v.) contra o envenenamento ao longo do tempo (B). 
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4.3.3. Peritonite induzida por peçonha de Tityus serrulatus 

 

A figura 25 mostra que o extrato aquoso de A. pyrifolium inibiu 

significativamente (p <0,05) o inflitrado inflamatório nas doses de 40, 50 e 60 mg/kg, 

em todas as doses testadas, similarmente ao soro anti-aracnídico testado como 

controle. 

 

Figura 25 – Efeito do extrato aquoso de A. pyrifolium sobre a indução de 
inflamação por VTs. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com extratos 
aquosos de A. pyrifolium nas doses de 40, 50 e 60 mg/kg ou SE (50 µL/animal, i.v.) 
e alguns minutos depois foram injetados com VTs (7,5 µg/animal, i.p.). Depois de 
seis horas a lavagem peritoneal foi realizada com PBS e a contagem do número de 
células foi determinada utilizando uma câmara de Neubauer.  
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Os grupos tratados com o extrato aquoso de I. asarifolia nas doses 10, 20, e 

30 mg/kg (i.v.) foram capazes de reduzir, em todas as doses, a migração de células 

para dentro da cavidade peritoneal (figura 26A), e reduzir os níveis de IL-1β (figura 

26B), IL-6 (figura 26C) e IL-12 (figura 26D). O mesmo ocorreu com as frações, FD, 

FAE e FB (20 mg/kg, i.v.) (figura 27A, B e D) e com as diferentes doses da FAE 

(figura 28A-D) de I. asarifolia. A citocina IL-6 se comportou de forma totalmente 

diferente das outras, havendo um aumento da sua produção na FB (figura 27C).  
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Figura 26 – Efeito do extrato aquoso de I. asarifolia sobre a indução de 
inflamação por VTs. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com extratos 
aquosos de I. asarifolia nas doses de 10, 20 e 30 mg/kg ou SE (50 µL/animal, i.v.) 
(A) e alguns minutos depois foram injetados com VTs (i.p.). A lavagem peritoneal foi 
realizada com PBS os sobrenadantes recolhidos para a determinação dos níveis de 
IL-1β (B), IL-6 (C) e IL-12 (D). 
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Figura 27 – Efeito das frações de I. asarifolia sobre a indução de inflamação 
por VTs. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com FD, FAE e FB de I. 
asarifolia nas dose de 20 mg/kg ou SE (50 µL/animal, i.v.) (A) e alguns minutos 
depois foram injetados com VTs (i.p.). A lavagem peritoneal foi realizada com PBS e 
os sobrenadantes recolhidos para a determinação dos níveis de IL-1β (B), IL-6 (C) e 
IL-12 (D). 
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Figura 28 – Efeito da FAE de I. asarifolia sobre a indução de inflamação por 
VTs. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com diferentes doses da FAE 
(10, 15 e 20 mg/kg) de I. asarifolia ou SE (50 µL/animal, i.v.) (A) e alguns minutos 
depois foram injetados com VTs (i.p.). A lavagem peritoneal foi realizada com PBS e 
os sobrenadantes recolhidos para a determinação dos níveis de IL-1β (B), IL-6 (C) e 
IL-12 (D). 
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Na figura 33, é possível visualizar o efeito das diferentes doses da rutina (2, 

2,5 e 5 mg/kg, i.v.) frente a inflamação induzida pelo VTs. Não foi demonstrada 

diferença estatística entre os grupos do composto analisado, quando comparados 

com o grupo pré-tratado com o SE.  
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Figura 29 – Efeito da rutina sobre a indução de inflamação por VTs. 
Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com rutina nas doses de 2, 2,5 e 5 
mg/kg ou SE (50 µL/animal, i.v.) (A) e alguns minutos depois foram injetados com 
VTs (i.p.). A lavagem peritoneal foi realizada com PBS e os sobrenadantes foram 
recolhidos para a determinação dos níveis de IL-1β (B), IL-6 (C) e IL-12 (D). 
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De acordo com as tabelas 16, 17 e 18, o maior percentual de inibição da 

migração de leucócitos para cavidade abdominal em animais envenenados com 

VTs, quando comparados todos os grupos, foi observado no pré-tratamento com EA 

de I. asarifolia na dose de 30 mg/kg (79,58%). O menor índice foi revelado para FAE 

(10 mg/kg) de I. asarifolia, 49,60%. O soro anti-aracnídico reduziu em 69,24% o 

número de leucócitos.  

 

Tabela 16 – Atividade anti-inflamatória de Aspidosperma pyrifolium contra a 
peritonite induzida por veneno de T. serrulatus. 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

VTs 

Salina - 19,10 ± 1,145 - 

SE - 5,875 ± 1,638 69,24*** 

EA 40 9,083 ± 1,393 52,44*** 

EA 50 8,417 ± 1,207 55,93*** 

EA 60 5,250 ± 1,055 72,51*** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo salina. SE = soro anti-
aracnídeo; EA = extrato aquoso. 
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Tabela 17 – Atividade anti-inflamatória de Ipomoea asarifolia contra a peritonite 
induzida por veneno de T. serrulatus. 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

VTs 

Salina - 19,10 ± 1,145 - 

SE - 5,875 ± 1,638 69,24*** 

EA 10 4,250 ± 0,7610 77,74*** 

EA 20 4,500 ± 1,214 76,43*** 

EA 30 4,417 ± 1,106 79,58*** 

FD 20 4,400 ± 1,089 76,96*** 

FAE 20 7,100 ± 1,391 62,82*** 

FB 20 5,625 ± 1,231 70,54*** 

FAE 10 9,625 ± 0,6250 49,60*** 

FAE 15 5,900 ± 1,042 69,10*** 

FAE 20 7,100 ± 1,391 62,82*** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo salina. SE = soro 
anti-aracnídeo; EA = extrato aquoso; FD = fração diclorometano; FAE = fração acetato de etila; 
FB = fração butanólico. 

 

 

Tabela 18 – Atividade anti-inflamatória da rutina contra a peritonite induzida 
por veneno de T. serrulatus. 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

VTs 

Salina - 19,10 ± 1,145 - 

SE - 5,875 ± 1,638 69,24*** 

Rutina 2 9,300 ± 1,758 53,03** 

Rutina 2,5 5,700 ± 0,5612 71,21** 

Rutina 5 6,400 ± 1,198 67,67** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo salina. SE = 
soro anti-aracnídeo. 
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4.3.4. Edema local induzido pela peçonha de Bothrops jararaca 

 

Na figura 30 é revelado o efeito de extatros aquosos, frações e diferentes 

doses da FAE de A. pyrifolium sobre a inflamação local causada pelo veneno de B. 

jararaca. Todas as doses testadas reduziram o edema das pernas dos animais. A 

dose de 20 mg/kg do EA foi a mais eficaz na ação anti-edematogênica, reduzindo o 

edema das pernas em 66%. A FB (20 mg/kg) foi a fração que exibiu o melhor 

desempenho, quando comparado com o grupo tratado com o SB, 87,2% de redução. 

As frações FAE em doses mais baixas são mais eficazes contra a inflamação causa 

pelo VBj (73% de redução no peso das pernas). 

 

Figura 30 – Efeito do extrato aquoso, frações e diferentes doses da FAE de A. 
pyrifolium sobre a indução de inflamação por VBj. Camundongos BALB/c foram 
pré-tratados (i.v.) com: extratos aquosos de A. pyrifolium nas doses de 20, 30 e 40 
mg/kg; FD, FAE e FB de A. pyrifolium na dose de 20 mg/kg; e diferentes doses da 
FAE, 20, 30 e 40 mg/kg; ou SB (50 µL/animal, i.v.) e alguns minutos depois foram 
injetados com VBj (0,6 mg/animal, i.m., perna direira) e solução salina (i.m., perna 
esquerda). Após 24 horas os animais foram eutanaziados e tiveram suas pernas 
pesadas. 
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Como observado na figura 31, o efeito de extatros aquosos, frações e 

diferentes doses da FAE de I. asarifolia sobre a inflamação local causada pelo 

veneno de B. jararaca foi anti-edematogênico em todas as doses testadas, de forma 

dose-dependente. A maiores dose, 20 mg/kg, apresentou ação mais potente, tanto 

para os extratos aquosos (76,5%), como para a FAE (73,4%). Quase não houve 

diferença entre as frações (FD, 70,4%; FAE, 73,4%; e FB, 75,8%), e estas tiveram 

sua ação aproximada a do grupo tratado com o SB, que reduziu em 71,3% o edema 

causado pela inflamação. O extrato bruto na dose de 20 mg/kg apresentou o melhor 

efeito anti-edematogênico, inclusive quando comparado com o SB. 

 

Figura 31 – Efeito do extrato aquoso, frações e diferentes doses da FAE de I. 
asarifolia sobre a indução de inflamação por VBj. Camundongos BALB/c foram 
pré-tratados (i.v.) com: extratos aquosos de I. asarifolia nas doses de 10, 15 e 20 
mg/kg; FD, FAE e FB de I. asarifolia na dose de 20 mg/kg; e diferentes doses da 
FAE, 10, 15 e 20 mg/kg; ou SB (50 µL/animal, i.v.) e alguns minutos depois foram 
injetados com VBj (0,6 mg/animal, i.m., perna direira) e solução salina (i.m., perna 
esquerda). 
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A figura 32 demonstra a ação da rutina, ácido clorogênico e ácido caféico 

sobre a inflamação local causada pelo VBj. Nesses ensaios, todas as doses testadas 

dos compostos analisados reduziram o peso das pernas em pelo menos 50%, com 

excessão do ácido clorogênico 2,5 mg/kg, que reduziu 49%. Deve-se dar destaque a 

rutina, 2,5 mg/kg, que apresentou a melhor ação anti-edematogênica, reduzindo em 

85,6%, e ainda, o ácido caféico, 2 e 2,5 mg/kg, 72,8% e 75,7%, respectivamente, 

que também apresentaram uma redução do peso das pernas maior que o grupo 

tratado com o SB. 

 

Figura 32 – Efeito da rutina, ácido clorogênico e ácido caféico sobre a indução 
da inflamação por VBj. Camundongos BALB/c foram pré-tratados (i.v.) com rutina, 
ácido clorogênico e ácido caféico nas doses de 1,5, 2 e 2,5 mg/kg ou SB (50 
µL/animal, i.v.), alguns minutos depois foram injetados com VBj (0,6 mg/animal, i.m., 
perna direira) e solução salina (i.m., perna esquerda). 
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4.3.5. Quantificação do infiltrado inflamatório no músculo  

 

A atividade anti-inflamatória, frente à inflamação local causada pelo veneno 

de B. jararaca, observada na figura 33, ocorreu em todos os grupos tratados com o 

extrato aquoso (A), frações (B) e doses da FAE (C) de A. pyrifolium. Mesmo alguns 

grupos (EA e FD, 20 mg/kg) não apresentando uma diminuição na contagem de 

células inflamatórias, tão pronunciada quanto o grupo tratado com o SB, os 

resultados foram bastante significativos. 

 

Figura 33 – Efeito do extrato aquoso (A) (20, 30 e 40 mg/kg, i.v.), frações (B) 
(FD, FAE e FB, 20 mg/kg) e diferentes doses da FAE (C) (20, 30 e 40 mg/kg, i.v.) 
de A. pyrifolium sobre a indução da inflamação causada por VBj. Após a 
pesagem, os músculos gastrocnemius foram dissecados, picado e homogeneizado 
para a quantificação dos leucócitos totais em câmara de Neubauer. 

Salina SB 20 30 40
0

5

10

15

20

EA (mg/kg)

VBj (0,6 mg/kg)

***

***
***

**

N

 d

e
 l
e

u
c

ó
c

it
o

s
 (

x
1

0
6
/m

L
)

Salina SB FD FAE FB
0

5

10

15

20

Frações
(20 mg/kg)

VBj (0,6 mg/kg)

***

***

***

**

N

 d

e
 l
e

u
c

ó
c

it
o

s
 (

x
1

0
6
/m

L
)

Salina SB 20 30 40
0

5

10

15

20

FAE (mg/kg)

VBj (0,6 mg/kg)

***

***

***
***

N

 d

e
 l
e

u
c

ó
c

it
o

s
 (

x
1

0
6
/m

L
)

A

B C

 

 



94 
 

A figura 34 mostra que a I. asarifolia foi capaz de reduzir a migração 

leucocitária para o músculo em todas as doses estudadas do extrato aquoso (A); nas 

diferentes frações testadas (FD, FAE e FB, 20 mg/kg), tendo uma ação um pouco 

reduzida na FD (B); e nas doses analisadas da FAE, demonstrando que com a 

redução da dose, ocorre uma diminuição do seu efeito anti-inflamatório (C). 

 

Figura 34 – Efeito do extrato aquoso (A) (10, 15 e 20 mg/kg, i.v.), frações (B) 
(FD, FAE e FB, 20 mg/kg) e diferentes doses da FAE (C) (10, 15 e 20 mg/kg, i.v.) 
de I. asarifolia sobre a indução da inflamação causada por VBj. 
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A partir da vizualização da figura 35, foi observado que o pré-tratamento com 

rutina (A), ácido clorogênico (B) e ácido caféico (C) apresentou atividade anti-

inflamatória frente à inflamação local ocasionado por VBj. Se comparado com o 

grupo pré-tratado com o SB, apenas os grupos rutina e ácido clorogênico, 1,5 mg/kg, 

demonstraram um desempenho um pouco menor para essa atividade anti-

inflamatória. 
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Figura 35 – Efeito da rutina (A), ácido clorogênico (B) e ácido caféico (C) (1,5, 2 
e 2,5 mg/kg, i.v.) sobre a indução da inflamação causada por VBj. 
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As tabelas 19, 20 e 21 demonstram, numericamente, o percentual de inibição 

da migração leucocitária dos grupos usados no tratamento para o envenenamento 

induzido pelo VBj. Observa-se que o SB foi bastante eficaz, inibindo em 88,88% a 

migração celular. O ácido caféico, na dose de 2,5 mg/kg foi o único que se alcançou 

os mesmos índices. A FD de A. pyrifolium foi o grupo que apresentou os menores 

índices de redução, 54%. Comparando os resultados das duas plantas, a I. asarifolia 

obteve resultados mais eficazes contra a inflamação. Porém a rutina, o ácido 

clorogênico e o ácido caféico foram os que revelaram os melhores índices de 

atividade anti-inflamatória, onde mais de 50% das doses testadas foram capazes de 

reduzir mais de 80% a contagem leucocitária. 
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Tabela 19 – Atividade anti-inflamatória de Aspidosperma pyrifolium contra a 
inflamação local induzida por veneno de B. jararaca. 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

VBj 

Salina - 15,00 ± 1,095 - 

SB - 1,667 ± 0,2789 88,88*** 

EA 20 6,700 ± 2,422 55,33** 

EA 30 3,667 ± 0,9280 75,55*** 

EA 40 3,167 ± 0,4410 78,88*** 

FD 20 6,900 ± 2,904 54** 

FAE 20 4,000 ± 1,423 73,33*** 

FB 20 2,500 ± 0,5774 83,33*** 

FAE 20 4,000 ± 1,423 73,33*** 

FAE 30 6,000 ± 1,803 60*** 

FAE 40 3,500 ± 0,7638 76,66*** 
*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo veneno. SE = 
soro anti-botrópico; EA = extrato aquoso; FD = fração diclorometano; FAE = fração acetato de 
etila; FB = fração butanólico. 

 

Tabela 20 – Atividade anti-inflamatória de Ipomoea asarifolia contra a 
inflamação local induzida por veneno de B. jararaca. 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

VBj 

Salina - 15,00 ± 1,095 - 

SB - 1,667 ± 0,2789 88,88*** 

EA 10 3,000 ± 0,3651 80*** 

EA 15 3,833 ± 0,5578 74,44*** 

EA 20 4,000 ± 0,7958 73,33*** 

FD 20 5,833 ± 0,7379 61,11** 

FAE 20 3,167 ± 0,3801 78,88*** 

FB 20 2,833 ± 0,2108 81,11*** 

FAE 10 6,500 ± 1,761 56,66** 

FAE 15 4,900 ± 1,451 67,36** 

FAE 20 3,167 ± 0,3801 78,88*** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo veneno. SE = 
soro anti-botrópico; EA = extrato aquoso; FD = fração diclorometano; FAE = fração acetato de 
etila; FB = fração butanólico. 
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Tabela 21 – Atividade anti-inflamatória da rutina, ácido clorogênico e ácido 
caféico contra a inflamação local induzida por veneno de B. jararaca. 
 

Grupo 
Dose 
(mg/kg) 

Migração celular 
% de 
inibição 

VBj 

Salina - 15,00 ± 1,095 - 

SB - 1,667 ± 0,2789 88,88*** 

Rutina 1,5 5,500 ± 1,581 63,33** 

Rutina 2 3,000 ± 0,1826 80*** 

Rutina 2,5 4,000 ± 0,1826 73,33*** 

Ácido 
clorogênico 

1,5 4,500 ± 0,6583 70** 

Ácido 
clorogênico 

2 2,667 ± 0,2789 82,22*** 

Ácido 
clorogênico 

2,5 2,833 ± 0,2108 81,11*** 

Ácido caféico 1,5 1,750 ± 1,010 83,33*** 

Ácido caféico 2 3,833 ± 0,6412 74,44*** 

Ácido caféico 2,5 1,667 ± 0,2108 88,88*** 

*Os valores são as medias ± desvio padrão, p < 0.05, comparado com o grupo veneno. SB = 
soro anti-botrópico. 

 

4.4.  Histologia 

 

A figura 36 mostra que o efeito do pré-tratamento com o extrato aquoso de A. 

pyrifolium e rutina foi capaz de apresentar efeitos positivos nos pulmões dos animais 

envenenados com o veneno de T. serrulatus. A figura 36B representa os pulmões 

dos animais envenenados que não receberam tratamento, onde vizualiza-se a 

presença maciça de células nas áreas perivasculares, peribronquiolares e paredes 

dos alvéolos. Os grupos envenenados e pré-tratados com rutina 2,5 e 5 mg/kg 

(figura D e E, respectivamente) e extratos aquosos 40, 50 e 60 (figura 36F, G e H, 

respectivamente) apresentaram características similares aos grupos, somente salina 

(figura 36A) e pré-tratado com o SA, caracteriados por uma baixa presença de 

células. O que se apresentou mais eficaz contra essa migração de células foi o pré-

tratado com AE 50 mg/kg (figura 36G). Edema e ectasia vascular foram observados, 

somente, nos tecidos pulmonares dos ratos envenenados (Figura 36B). 
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Figura 36 – Histologia do pulmão de animais envenenados com VTs. Os 
animais foram pré-tratados (i.v.) e após alguns minutos receberam injeção (i.p.) de 
100 µL de VTs. Seis horas após a indução do envenenamento, foram eutanaziados 
e tiveram seus pulmões removidos, processados e analizados, H&E ×40. Salina (A). 
VTs (B). Na sequencia, pré-tratados com SA (C), rutina 2.5 mg/kg (D), rutina 5 mg/kg 
(E) ou extratos aquosos de A. pyrifolium 40 mg/kg (F), 50 mg/kg (G) e 60 mg/kg (H). 
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A figura 37 mostra que o efeito do pré-tratamento com o extrato aquoso e 

frações de A. pyrifolium foram capazes de reduzir discretamente os efeitos locais do 

envenenamento causado por B. jararaca. A figura 37A representa o grupo salina, 

sem qualquer anormalidade. A figura 37B revela o músculo gastrocnêmio do grupo 

envenenado com B. jararaca, sem nenhum tratamento prévio, onde é visualizada 

uma intensa resposta inflamatória, tanto no endomísio como no perimísio, sufusão 

hemorrágica, presença de necrose, miosite e edema. A figura 37C representa o 

grupo tratado com o soro antibotrópico, onde pode-se visualizar uma resposta 

inflamatória reduzida, quando comparado com o grupo somente tratado com o VBj, 

além da presença de necrose,  miosite e edema. Os grupos pré-tratados com os 

extratos aquosos de A. pyrifolium nas doses de 20, 30 e 40 mg/kg (figura 37D, E e F, 

respectivamente) e suas frações diclorometano, acetato de etila e butanólica na 

dose de 20 mg/kg (figura 37G, H e I, respectivamente), apresentaram características 

similares entre si: resposta inflamatória neutrofílica, sufusão hemorrágica, miosite e 

edema; porém esses achados foram menos intensos quando comparados ao grupo 

tratado somente com o VBj. 

Na tabela 22 estão descritos os principais achados do processo inflamatório 

no músculo gastrocnêmio dos grupos controle, VBj e pré-tratados com o soro 

antibotrópico, extratos e frações de A. pyrifolium. 
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Figura 37 – Histologia do músculo gastrocnêmio de animais envenenados com 
VBj e tratados com A. pyrifolium. Os animais foram pré-tratados (i.v.) e após 
alguns minutos receberam injeção i.m. de 50 µL de VBj. Vinte e quatro horas após a 
indução do envenenamento foram eutanaziados e tiveram suas pernas removidas, 
processadas e analizadas, H&E ×40. Salina (A). VBj (B). Na sequencia, pré-tratados 
com SB (C), extratos aquosos 20 mg/kg (D), 30 mg/kg (E) e 40 mg/kg (F), frações 20 
mg/kg: FD (G), FAE (H) e FB (I). 
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Tabela 22 – Principais achados histológicos do músculo gastrocnêmio dos 
grupos tratados com Aspidosperma pyrifolium contra a inflamação local 
induzida pelo veneno de B. jararaca. 
 

 

Salina VBj 

VBj 

SB 

A. pyrifolium 

EA mg/kg Frações 20 mg/kg 

20 30 40 FD FAE FB 

Intensidade da resposta 
inflamatória 

- +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Localização 

Endomísio - +++ ++ + + + + + - 

Perimísio - +++ + + ++ + + ++ + 

Inflamação neutrofílica - +++ + + + + + + ++ 

Edema - +++ + ++ ++ + + ++ + 

Miosite - +++ ++ + + + + + + 

Necrose - +++ ++ - - - - - - 

Sufusão hemorrágica - +++ + ++ ++ ++ + ++ + 

Abscesso - + - - + + - - - 

VBj = veneno de B. jararaca; SB = soro anti-botrópico; EA = extrato aquoso; FD = fração 
diclorometano; FAE = fração acetato de etila; FB = fração butanólica. 

 

 

A figura 38 mostra que o efeito do pré-tratamento com o extrato aquoso e as 

frações de I.asarifolia foram capazes de reduzir discretamente os efeitos locais do 

envenenamento causado por B. jararaca. As figuras 38A, B e C são as mesmas 

figuras descritas anteriormente (37A, B e C). Os grupos pré-tratados com os extratos 

aquosos de I.asarifolia nas doses de 10, 15 e 20 mg/kg (figura 38D, E e F, 

respectivamente) e suas frações diclorometano, acetato de etila e butanólica na 

dose de 20 mg/kg (figura 38G, H e I, respectivamente), apresentaram características 

inflamatórias menos intensas quando comparados ao grupo tratado somente com o 

VBj. 
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Na tabela 23 estão descritos os principais achados do processo inflamatório 

no músculo gastrocnêmio dos grupos controle, VBj e pré-tratados com o soro 

antibotrópico, extratos e frações de I.asarifolia. 

 

Tabela 23 – Principais achados histológicos do músculo gastrocnêmio dos 
grupos tratados com Ipomoea asarifolia contra a inflamação local induzida 
pelo veneno de B. jararaca. 
 

 

Salina VBj 

VBj 

SB 

Ipomoea asarifolia 

EA mg/kg Frações 20 mg/kg 

10 15 20 FD FAE FB 

Intensidade da resposta 
inflamatória 

- +++ ++ ++ +++ + ++ ++ ++ 

Localização 

Endomísio - +++ ++ ++ ++ + ++ + ++ 

Perimísio - +++ + + ++ + ++ + + 

Inflamação neutrofílica - +++ + + + + + + ++ 

Edema - +++ + ++ ++ + ++ + + 

Miosite - +++ ++ + + + + + ++ 

Necrose - +++ ++ - - - - - - 

Sufusão hemorrágica - +++ + + ++ + ++ + ++ 

Abscesso - + - - + - + - + 

VBj = veneno de B. jararaca; SB = soro anti-botrópico; EA = extrato aquoso; FD = fração 
diclorometano; FAE = fração acetato de etila; FB = fração butanólica. 
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Figura 38 – Histologia do músculo gastrocnêmio de animais envenenados com 
VBj e tratados com I. asarifolia. Os animais foram pré-tratados (i.v.) e após alguns 
minutos receberam injeção i.m. de 50 µL de VBj. Vinte e quatro horas após a 
indução do envenenamento foram eutanaziados e tiveram suas pernas removidas, 
processadas e analizadas, H&E ×40. Salina (A). VBj (B). Na sequencia, pré-tratados 
com SB (C), extratos aquosos 10 mg/kg (D), 15 mg/kg (E) e 20 mg/kg (F), frações 20 
mg/kg: FD (G), FAE (H) e FB (I). 
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A figura 39 revela que o efeito do pré-tratamento com os compostos rutina, 

ácido caféico e ácido clorogênico foram capazes de reduzir discretamente os efeitos 

locais do envenenamento causado por B. jararaca. As figuras 39A, B e C são as 

mesmas figuras descritas anteriormente (37A, B e C). Os grupos pré-tratados com 

os três compostos nas doses de 1,5, 2 e 2,5 mg/kg, sendo rutina (figura 39D, E e F, 

respectivamente), ácido caféico (figura 38G, H e I, respectivamente) e ácido 

clorogênico (figura 38J, K e L, respectivamente), apresentaram características 

inflamatórias menos intensas quando comparados ao grupo tratado somente com o 

VBj. 

Nas tabelas 30, 31 e 32 estão descritos os principais achados do processo 

inflamatório no músculo gastrocnêmio dos grupos controle, VBj e pré-tratados com 

os compostos rutina, ácido clorogênico e ácido caféico. 

 
Tabela 24 – Principais achados histológicos do músculo gastrocnêmio dos 
grupos tratados com rutina contra a inflamação local induzida pelo veneno de 
B. jararaca. 
 

 

Salina VBj 

VBj 

SB 

Rutina (mg/kg) 

1,5 2 2,5 

Intensidade da resposta 
inflamatória 

- +++ ++ +++ ++ + 

Localização 
Endomísio - +++ ++ +++ ++ ++ 

Perimísio - +++ + ++ ++ + 

Inflamação neutrofílica - +++ + ++ ++ + 

Edema - +++ + ++ ++ + 

Miosite - +++ ++ ++ + + 

Necrose - +++ ++ ++ - - 

Sufusão hemorrágica - +++ + + + + 

Abscesso - + - + + - 

VBj = veneno de B. jararaca; SB = soro anti-botrópico. 
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Tabela 25 – Principais achados histológicos do músculo gastrocnêmio dos 
grupos tratados com ácido caféico contra a inflamação local induzida pelo 
veneno de B. jararaca. 
 

 

Salina VBj 

VBj 

SB 

Ácido caféico (mg/kg) 

1,5 2 2,5 

Intensidade da resposta 
inflamatória 

- +++ ++ +++ ++ ++ 

Localização 
Endomísio - +++ ++ +++ ++ ++ 

Perimísio - +++ + +++ ++ + 

Inflamação neutrofílica - +++ + +++ ++ + 

Edema - +++ + ++ + ++ 

Miosite - +++ ++ ++ ++ + 

Necrose - +++ ++ ++ + + 

Sufusão hemorrágica - +++ + + + + 

Abscesso - + - + + - 

VBj = veneno de B. jararaca; SB = soro anti-botrópico. 

 
 
 
Tabela 26 – Principais achados histológicos do músculo gastrocnêmio dos 
grupos tratados com ácido clorogênico contra a inflamação local induzida pelo 
veneno de B. jararaca. 
 

 

Salina VBj 

VBj 

SB 

Ácido clorogênico 
(mg/kg) 

1,5 2 2,5 

Intensidade da resposta 
inflamatória 

- +++ ++ ++ +++ ++ 

Localização 
Endomísio - +++ ++ ++ +++ + 

Perimísio - +++ + ++ ++ ++ 

Inflamação neutrofílica - +++ + ++ ++ ++ 

Edema - +++ + ++ + + 

Miosite - +++ ++ ++ ++ ++ 

Necrose - +++ ++ + + + 

Sufusão hemorrágica - +++ + + + + 

Abscesso - + - - + - 

VBj = veneno de B. jararaca; SB = soro anti-botrópico. 
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Figura 39 – Histologia do músculo gastrocnêmio de animais envenenados com 
VBj e tratados com rutina, ácido caféico e ácido clorogênico. Os animais foram 
pré-tratados (i.v.) e após alguns minutos receberam injeção i.m. de 50 µL de VBj. 
Vinte e quatro horas após a indução do envenenamento foram eutanaziados e 
tiveram suas pernas removidas, processadas e analizadas, H&E ×40. Salina (A). VBj 
(B). Na sequencia, pré-tratados com SB (C), rutina 1,5, 2 e 2,5 mg/kg (D, E e F, 
respectivamente), ácido caféico 1,5, 2 e 2,5 mg/kg (G, H e I, respectivamente) e 
ácido clorogênico 1,5, 2 e 2,5 mg/kg (J, K e L, respectivamente). 
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5. DISCUSSÃO 

 
 

Considerando o aumento da busca por novos compostos, com atividade 

biológica, de origem natural para o desenvolvimento de novos fármacos, o presente 

estudo descreve pela primeira vez, a presença dos fitoconstituintes rutina no extrato 

aquoso de A. pyrifolium, e rutina, ácido clorogênico e ácido caféico no extrato 

aquoso de I. asarifolia. E ainda, reporta a capacidade anti-inflamatória dos extratos 

aquosos das plantas, das suas frações (diclorometano, acetato de etila e butanólica) 

e dos compostos identificados em ambas as espécies, frente à inflamação induzida 

por carragenina e venenos de T. serrulatus e B. jararaca. Dessa forma, pela primeira 

vez é demonstrado, por meio de análises in vivo, que os extatros aquosos de A. 

pyrifolium e I. ararifolia inibem de forma efetiva a migração das células inflamatórias 

para o local da inflamação e, portanto, a inflamação causada por carragenina, T. 

serrulatus e B jararaca.  

As plantas das famílias Apocynaceae e Convolvulaceae possuem importância 

científica e investigações de substâncias biologicamente ativas isoladas dessas 

espécies vêm crescendo ao longo dos anos. Compostos como alcalóides, fenóis, 

flavonóides e taninos tem sido identificados a partir de várias espécies dessas 

famílias (DI STASI, 2002; ELUMALAI ET AL., 2011; LORENZI, 1998; MUTHU ET 

AL., 2006; NÓBREGA, 2008; SIMÃO-BIANCHINI, 2002). As reações de identificação 

realizadas neste trabalho mostraram-se positivas para a presença de compostos 

fenólicos, taninos, saponinas e alcaloides nas folhas de A. pyrifolium e I. asarifolia. 

Alguns desses compostos já foram descritos em espécies do mesmo gênero, como 

alcalóides na Aspidosperma album, A. marcgravianum e outras  (PAULA et al., 

2014), compostos fenólicos na Ipomoea batatas (NIWA et al., 2011), alcalóide 

ergolina na I. obscura, I. carnea, I. indica, I. purpurea e outras (Amor-Prats and 

Harborne, 1993). No entento, essas reações de identifcação de triagem fitoquímica 

clássica não são específicas e podem gerar falsos positivos (SIMÕES e 

PETROVICK, 2003). Dessa forma, foi realizada a análise por cromatografia em 

camada delgada (CCD), que confere maior sensibilidade. 

A cromatografia em camada delgada (CCD) é um método rápido, eficiente e 

de baixo custo (JULIÃO et al., 2003). No presente trabalho, as análises por CCD dos 
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extratos aquosos e frações de A. pyrifolium e I. asarifolia apresentaram um perfil 

cromatográfico com zonas amarelas,  características de flavonóides, de acordo 

Wagner e Bladt, 1996.  Para confirmar os resultados obtidos por CCD, os extratos 

foram analisados por CLAE. 

Um dos principais métodos de análise utilizados para identificação de 

produtos farmacêuticos é a CLAE (SNYDER et al., 1997). A introdução da tecnologia 

de Detecção de Arranjo de Diodo (DAD) aumentou o poder de análise de 

flavonoides por CLAE, uma vez que é possível indentificar subclasses desses 

compostos, ou mesmo um composto em si, com o auxílio de espextros de UV 

(MARSTON e HOSTETTMANN, 2006). Neste estudo, a análise por CLAE/DAD dos 

extratos aquosos permitiu a identificação, pela primeira vez, da rutina em A. 

pyrifolium, e rutina, ácido clorogênico e ácido caféico em I. asarifolia, através do 

tempo de retenção, espectro UV e co-injeção dos padrões. O uso de CLAE-DAD no 

isolamento de flavonoides verificando o tempo de retenção em coluna e o espectro 

de UV são eficientes na identificação de flavonoides, especialmente quando são 

empregadas co-eluições de padrões no método cromatográfico (GREENHAM et al., 

2003). 

A fim de analisar o efeito de A. pyrifolium e I. asarifolia sobre a viabilidade 

celular, foi testado os extratos aquosos dessas plantas nas concentrações de 0,25-

1,75 mg/mL em linhagem de células não tumorais (3T3). É comum o uso dessas 

células em ensaios de citotoxicidade, principalmente por serem de fácil manipulação 

e fornecer resultados seguros (GEURTSEN et al., 1998).   

Os resultados revelaram que I. asarifolia, em baixas concentrações, tem baixa 

toxicidade para células 3T3 e uma elevada toxicidade em doses superiores a 1 

mg/mL; e que extratos de A. pyrifolium são seguros especialmente até 48 horas, 

apresentando uma maior citotoxicidade em concentrações acima de 1,75 mg/ml, 

num tempo de 72 horas. Esse é o primeiro trabalho que revela a atividade citotóxica 

dessas plantas em linhagem celular.  

Ensaios anteriores com extratos da casca do caule da espécie A. pyrifolium 

revelou sua toxicidade contra ovos e larvas de lagartas da traça-das-crucíferas 

(Plutella xylostella) (TORRES et al., 2006; TRINDADE et al., 2008) e contra o 

carrapato Riphicephalus microplus (SILVA et al., 2014). Portanto, outros ensaios 

podem ser realizados utilizando linhagens tumorais, o que pode revelar que esses 
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extratos podem apresentar atividade citotóxica contra essas células, como ocorre em 

outras espécies da mesma família (MEIRA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2009), 

como a Himatanthus drasticus, planta medicinal da família Apocynaceae, usada no 

tratamento do câncer como um medicamento anti-inflamatório, e para estimular o 

sistema imunológico (MOUSINHO et al., 2011) e como a Ipomoea bahiensis, da 

família Convolvulaceae, que revelou um alcalóide com atividade significativa contra o 

Sarcoma 180 em camundongos (BIEBER et al., 1986). 

Mesmo havendo estudos com plantas das mesmas famílias estudadas com 

atividade antimicrobiana (MEIRA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2009) e havendo 

trabalhos que reportam o uso popular de I. asarifolia na atividade antimicrobiana 

(ALIYU et al., 2011; FARIDA et al., 2012), no atual trabalho os extratos aquosos não 

apresentaram atividade antimicrobiana contra as seis cepas estudadas. Estudos 

futuros utilizando outros microrganismos como fungos ou espécies distintas de 

bactérias podem ser úteis para verificar a atividade antimicrobiana dos extratos 

dessas plantas. 

Trabalhos recentes relatam o uso na medicina popular de espécies da família 

Apocynaceae em casos de febre, diarreia, anti-malária, hipertensão, distúrbios 

gastrointestinais e cicatrização de feridas (DESHMUKH et al., 2009; ERHARUYI 

etal., 2014; PRATYUSH et al., 2011; WONG et al., 2011). A espécies da família 

Convolvulaceae são usadas popularmente para distúrbios urinários, hemorragia, 

tosse, dor de cabeça, reumatismo, ofitalmias, neuralgias, dores artríticas e dor de 

estômago anti-inflamatória, antimalárica, antitumoral entre outras (ELUMALAI et al., 

2011; FARIDA et al., 2012; HAMSA e KUTTAN, 2009, 2011; IJEOMA et al., 2011; 

KERHARO e ADAM, 1974; NIWA et al., 2011). Muitas das atividades biológicas das 

plantas se devem a presença de flavonóides, uma vez que esses atuam sobre a 

fisiologia e bioquímica de plantas, inibindo enzimas, agindo como antioxidantes e 

como precursores de substâncias tóxicas (HARBORNE, 1999; MCCLURE, 1986). 

Os flavonóides são compostos fenólicos que ocorrem naturalmente em várias 

espécies de plantas. Vários estudos revelaram as possíveis atividades dos 

flavonóides, como compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, anti-alérgicos, 

hepato-protector, anti-trombótico, anti-viral, antitumoral e imunomodulador 

(ANDERSEN e MARKHAM, 2006; HARBORNE, 1999; MIDDLETON et al., 2000). 
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Nesse estudo foram encontrados três compostos fenólicos em A. pyrifolium e 

I. asarifolia, a rutina, o ácido clorogênico e o ácido caféico. Diversas espécies 

vegetais contém rutina como princípio ativo e a maioria dos estudos são 

direcionados para sua capacidade anti-inflamatória e antioxidante (CHUA, 2013; 

COMALADA et al., 2005; HENDRA et al., 2011). Dessa forma, avaliou-se a 

capacidade de extratos aquosos, frações e dos compostos rutina e ácidos 

clorogênico e caféico de inibir a inflamação promovida por carragenina e pelos 

venenos de T. serrulatus e B. jararaca.  

Estudos anteriores avaliaram a atividade anti-inflamatória de plantas em 

ensaio de peritonite induzida por carragenina em ratos com o objetivo de avaliar a 

atividade dos compostos (LONGHI-BALBINOT et al., 2012). Este é um modelo 

experimental bem caracterizado de inflamação aguda, muito utilizado para testar 

novas terapias anti-inflamatórias que permitem aos pesquisadores quantificar ou 

analisar a permeabilidade vascular peritoneal e migração celular, bem como outras 

alterações nos parâmetros inflamatórios (LONGHI-BALBINOT et al., 2012; LUSTER 

et al., 2005; SPILLER et al., 2008; SYAM et al., 2014).   

Neste trabalho foi avaliado o efeito de A. pyrifolium e I. asarifolia na resposta 

inflamatória aguda em camundongos, após quatro horas da injeção intraperitoneal 

de carragenina. Assim, o tratamento dos animais com extratos aquosos de A. 

pyrifolium (2, 10 e 40 mg / kg, i.v.) apresentou efeito anti-inflamatório, em todas as 

doses testadas, uma vez que a migração de leucócitos totais diminuiu, 

significativamente, a contagem realizada quatro horas após a peritonite induzida por 

carragenina. Estes resultados corroboram com estudos reportados na literatura que 

demonstram que o efeito anti-inflamatório é uma propriedade comum de plantas da 

família Apocynaceae (MAIORANO et al., 2005; MUTHU et al., 2006)  

Da mesma forma, o pré-tratamento de extratos aquosos  (10, 20 e 30 mg/kg, 

i.v.) e frações (FD, FAE e FB, 20 mg/kg, i.v.) de I. asarifolia, foi capaz de reduzir a 

intensa migração leucocitária causada pela carragenina, e ainda reduzir os níveis 

das citocinas IL-1β, IL-6, IL-12 e TNF-ɑ, em todas as doses. As citocinas regulam a 

resposta do hospedeiro aos processos inflamatórios, traumáticos ou infecciosos 

(DINARELLO, 2000). Algumas podem atuar como pró-inflamatórias,  promovendo a 

inflamação, ou atuar como anti-inflamatória, promovendo a cura. IL-1β, IL-6, IL-12 e 

TNF-ɑ são citocinas pró-inflamatória e apresentam níveis elevados num processo 
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inflamatório (DINARELLO, 2000; NEURATH, 2014). Como apresentado nesse 

trabalho, os grupos tratados somente com carragenina mostraram níveis elevados 

de citocinas; em contrapartida, os extratos das plantas agiram na inflamação 

causada pela carragenina inibindo a síntese dessas citocinas, equiparando-se  aos 

efeitos da dexametasona. A dexametasona, um anti-inflamatório esteroidal, atua na 

cicloxigenase-2 inibindo a fosfolipase A2 (CAMPEBELL et al., 2007). 

O escorpionismo é uma importante causa de morbidade e mortalidade, 

comum em muitos países tropicais e subtropicais, afetando principalmente as 

crianças (FUKUHARA ET AL., 2003; LIMA ET AL., 2014). Tityus serrulatus é um dos 

mais peçonhentos escorpiões, e suas toxinas, na maioria dos casos de 

envenenamento, ocasionam complicações neurotóxicas. O veneno dessa espécie 

produz manifestações clínicas de dor, náuseas e vômitos, taquicardia, taquipneia, 

ainda insuficiência cardíaca, edema pulmonar, convulsões,  choque e inflamações 

local e sistêmica (NASCIMENTO et al., 2005; PANEQUE PERES et al., 2009; 

VASCONCELOS et al., 2004). A inoculação de VTs na cavidade peritoneal induz um 

intenso infiltrado inflamatório. Este recrutamento celular pode estar relacionado com 

a ação do VTs nos canais iônicos de células nervosas. Estas células liberam 

neuropeptídeos capazes de atuar sobre as células do sistema imune, causando uma 

resposta inflamatória intensa. A inflamação é caracterizada pela formação de edema 

ou extravasamento do exsudato para o peritônio, devido ao influxo de proteínas para 

o interstício  (PESSINI et al., 2003; SEVERINO et al., 2009).  

Neste estudo, o efeito da resposta anti-inflamatória de A. pyryfolium e I. 

asarifolia em camundogos, foi avaliado após seis horas da injeção do VTs (7,5 

µg/animal) e comparado ao grupo tratato com o soro anti-aracnídico. Os resultados 

comprovaram que houve  redução no número total de células que migraram para o 

interior da cavidade peritoneal em animais pré-tratados com o extrato aquoso de A. 

pyryfolium (40, 50 e 60 mg / kg, i.v.). Embora o aumento dos níveis plasmáticos de 

citocinas inflamatórias seja observado em vítimas de escorpionismo (Fukuhara et al., 

2003), os extratos aquosos (10, 15 e 20 mg / kg, i.v.), as frações (FD, FAE e FB, 20 

mg / kg, i.v.) e a fração acetato de etila em todas as doses (FAE, 10, 15 e 20 mg / 

kg, i.v.) de I. asarifolia foram capazes de reduzir, no animais envenenados, o número 

de leucócitos peritoneais e os níveis das citocinas pró-inflamatórias. 
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O tratamento de escolha para casos graves de envenenamento por escorpião 

é a administração intravenosa do antiveneno (VENANCIO et al., 2013). Algumas 

espécies de plantas são utilizadas como tratamento para o envenenamento por 

animais venenosos, numa tentativa de minimizar os efeitos inflamatórios locais do 

veneno (SHENOY et al., 2013). Por estas razões, vários estudos têm sido realizados 

na busca de compostos naturais que podem complementar a soroterapia atualmente 

disponível (BITENCOURT et al., 2014; LIMA et al., 2014; VASCONCELOS et al., 

2004). No estudo atual, a utilização do soro foi capaz de reduzir a migração de 

células inflamatórias para dentro da cavidade peritoneal, produzindo um efeito 

eficaz. 

A resposta inflamatória induzida pela picada de escorpião pode estimular o 

eixo neuroendócrino à liberação imunológica de mediadores inflamatórios, tais como 

as quininas, eicosanóides, fator de ativação de plaquetas, óxido nítrico, e citocinas 

(FUKUHARA et al., 2003; PETRICEVICH, 2010). A literatura demonstrou um 

aumento de IL-1α e interleucinas, IL-6, IL-10, IFN-γ, macrófagos e em soros de 

pacientes que sofriam de envenenamento por T. serrulatus (MAGALHÃES et al., 

1999). A ativação e a liberação de citocinas podem ter um papel importante na 

fisiopatologia do envenenamento, após as picadas, e pode ser responsável por 

algumas manifestações inflamatórias sistêmicas e falência de órgãos 

(PETRICEVICH, 2010; ZOCCAL ET AL., 2013). No trabalho atual desenvolvido, 

além de reduzir os níveis das citocinas estudadas no modelo de peritonite induzida 

por carragenina, os extratos de I. asarifolia, reduziram os níveis de IL-1β, IL-6, IL-12, 

no modelo peritonite aguda induzida pelo VTs. 

Além disso, foram avaliados os efeitos do soro escorpiônico, extrato aquoso 

de A. pyrifolium e rutina sobre a histologia do pulmão e da inflamação pulmonar dos 

animais envenados por veneno de T. serrulatus. Foi revelado que os camundongos 

tratados apresentaram uma expressiva redução na inflamação celular, e exibiram 

achados histológicos semelhantes aos do grupo controle e ao grupo placebo 

(somente salina). Esses resultados suportam a hipótese que os extratos aquosos 

e/ou componentes químicos isolados de  A. pyrifolium podem ser empregados como 

agentes anti-inflamatórios.  

Os sintomas observados nos casos de envenenamento por B. jararaca são 

dor, edema e hemorragia local e sistêmica intensas, devido a distúrbios de 
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coagulação (ROSENFELD, 1971). A soroterapia é o tratamento padrão para os 

acidentes ofídicos (ARAÚJO et al., 2007; CHIPPAUX, 1998). Uma vez induzida a 

lesão local, o antiveneno não tem a capacidade de reverter os danos provocados, 

principalmente porque, como ocorre em diversos casos,  a administração do soro 

ocorre muito tempo após o acidente. O edema local é o efeito menos neutralizado 

pela soroterapia (ARAÚJO et al., 2007; DE MOURA et al., 2014). Por isso, é 

importante estudar os inibidores naturais que podem ser utilizados em combinação 

com a terapia de soro para tratar os efeitos locais das picadas de serpente. 

Dessa forma foi avaliado, nesse trabalho, a ação antiedematogênica de A. 

pyrifolium e I. asarifolia utilizando o modelo de edema local induzido pelo veneno de 

B. jararaca e a quantificação do infiltrado de células inflamatórias para o músculo. 

Observou-se que extratos e frações de A. pyrifolium e I. asarifolia foram capazes de 

minimizar o edema local, apresentando grupos que, quando comparados com o soro 

botrópico, exibiram resultados mais eficazes (I. asarifolia: EA 20 mg/kg, FAE e FD 20 

mg/kg; A. pyrifolium: FAE e FB 20 mg/kg), mostrando que os extratos e as frações 

dessas plantas são eficazes na ação antiedematogênica e podem ser uma boa 

alternativa para ser combinada à soroterapia. As plantas avaliadas inibiram também 

a migração dos leucócitos totais em todos os grupos tratados, concordando com a 

hipótese de um possível novo agente para associação à soroterapia.  

Plantas com propriedades antiofídicas são comuns na medicina popular, pois 

podem ser a única opção nas zonas rurais (MOURA et al., 2014; FÉLIX-SILVA et al., 

2014). Diversas plantas medicinais são compostas por substâncias bioativas 

potencialmente capazes de inibir as atividades induzidas pelo veneno botrópico 

(MAGALHÃES et al., 2011). A literatura reporta que o edema causado pelo VBj tem 

origem inflamatória por atuação do ácido araquidônio (PICOLO et al., 2002; 

TREBIEN e CALIXTO, 1989). A soroterapia neutraliza a ação do veneno, mas não 

dos mediadores inflamatórios liberados por ele, que modula a rápida manifestação 

do edema (PERALES et al., 1992). Pesquisas nessa área revelaram que o pré-

tratamento com anti-inflamatórios em animais envenenados reduz significativamente 

o edema de patas (FARIA et al., 2001; PERALES et al., 1992). Porém, o uso de anti-

inflamatórios, em associação com a terapia de soro não é um protocolo comum para 

tratar pacientes picados por serpentes do gênero Bothrops no Brasil (CARDOSO et 

al., 2003). Portanto, esses relatos sustentam a hipótese que as espécies vegetais 
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aqui estudadas, possuem potencial atividade anti-inflamatória e, consequentemente, 

antiedematogênica. 

Como dito anteriormente, os compostos rutina, ácido clorogênico e ácido 

caféico, encontrados nas plantas em estudo, possuem relatos de atividades anti-

inflamatórias (CHUNG ET AL., 2004; FRANCISCO ET AL., 2013; PAN ET AL., 

2014). Nesse trabalho esses compostos revelaram concordância com os relatos de 

sua ação contra a inflamação, reduzindo a migração de células inflamatórias para a 

cavidade peritoneal, bem como reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, 

no modelo de peritonite induzida por carragenina. Os flavonóides, em geral, tem um 

efeito inibidor sobre os processos de secreção, alguns trabalhos demonstraram que 

os flavonóides foram capazes de inibir a liberação de neutrófilos, após um ensaio de 

inflamação (SHOWELL et al., 1981; TORDERA et al., 1994). 

 Ainda nesse trabalho, foi avaliado o efeito da resposta inflamatória aguda da 

rutina, seis horas após a injecção de VTs na cavidade peritoneal de camundongos. 

Os principais resultados confirmaram o seu efeito anti-inflamatório, em todas as 

doses testadas (2, 2,5 e 5 mg/kg, i.v.). A rutina é considerada um antioxidante 

potente com um espectro amplo de aplicações e tem sido o objeto de interesse 

devido às suas várias atividades farmacológicas, em particular à sua atividade anti-

inflamatória, bem como o aperfeiçoamento na resistência e permeabilidade da 

parede dos vasos linfáticos e venosos (HARBORNE e WILLIAMS, 2000; 

MARCARINI et al., 2011; MIDDLETON et al., 2000; PATHAK et al., 1991).  

No ensaio de edema local provocado pelo veneno de B. jararaca, os 

flavonóides estudados nesse trabalho atuaram befenicamente contra o edema 

causado pelo veneno, apresentando grupos, como rutina 2,5 mg/kg e ácido caféico 2 

e 2,5 mg/kg, com índices melhores que o grupo tratado com o antiveneno. Os três 

compostos, ainda, inibiram significativamente a migração de leucócitos globais para 

o músculo injetado com veneno. Esses resultados concordam com os resultados 

utilizando apenas os extratos brutos e frações de A. pyrifolium e I. asarifolia. Já se 

sabe que os flavonóides apresentam propriedades antioxidantes, incluindo a 

eliminação de radicais livres e prevenindo peroxidação de lipídeos, ligada 

intimamente com os processos inflamatórios (LANDOLFI et al., 1984). Excessos de 

radicais livres podem ocasionar uma reação em cadeia, a peroxidação lipídica, 

resultando em doenças cardíacas e câncer (COOK e SAMMAN, 1996).    
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Estudos comprovaram que alguns flavonóides, principalmente os derivados 

de flavonas, podem expressar sua atividade anti-inflamatória interferindo na 

produção de metabólitos do ácido araquidôdico, por meio da inibição enzimática da 

lipoxigenase (LOX) e cicloxigenase (COX) (MIDDLETON et al., 2000). A propriedade 

apresentada pelos flavonóides em inibir tanto a via da ciclooxigenase quanto da 

lipoxigenase no metabolismo do ácido araquidônico pode contribuir para as 

propriedades anti-inflamatórias (MCCLURE, 1986). A inibição da fosfolipase A2 

resulta na inibição das prostaglandinas e leucotrienos sem interferir na síntese dos 

mediadores cruciais da inflamação.  

Os estudos utilizando flavonóides com potenciais atividades biológicas estão 

voltados, em sua maioria, para avaliação da sua capacidade anti-inflamatória e 

antitumoral (BENAVENTE-GARCÍA e CASTILLO, 2008). Essas ações já foram 

descritas para os flavonóides estudados nesse trabalho (KWON et al., 2010; TSAI et 

al., 2011; YANG et al., 2008). Dessa forma, os flavonóides modulam a expressão de 

genes pró-inflamatórios, diminuindo, assim, a inflamação, sem saber ao certo a 

atuação desses genes na resposta inflamatória. Alguns pesquisadores relatam sua 

ação provável sobre a inibição da fosfolipase A2, COX, LOX e a síntese de óxido 

nítrico (iNOS) (Kim et al., 2004). Devido a estes mecanismos de ação e significativa 

atividade in vivo, os flavonóides são agentes promissores para novos fármacos anti-

inflamatórios.   
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste trabalho permitem concluir que os extratos 

aquosos e frações de A. pyrifolium e I. asarifolia apresentam atividade anti-

inflamatória e antiedematogênica, uma vez que reduziram a produção dos 

mediadores da inflamação nos modelos de peritonite induzida por carragenina e 

peritonite induzida pelo veneno de T. serrulatus, edema local e infiltrado inflamatório 

induzidos pelo veneno de B. jararaca. Ainda, os compostos encontrados nas 

espécies vegetais estudadas, como rutina, ácido clorogênico e ácido caféico, 

apresentaram resultados com uma eficácia similar à dos respectivos extratos brutos,  

sugerindo que estes fitoconstituintes possam ser os principais componentes 

químicos responsáveis pela neutralização da inflamação induzida por carragenina e 

e os venenos de escorpião e serpente testados. Esses resultados podem conferir, às 

plantas estudadas,  potencial atividade anti-inflamatória e, consequentemente, 

antiedematogênica. 
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Abstract 37 

 38 

Scorpions of the genus Tityus are responsible for most of the envenomation in Brazil 39 

and the species Tityus serrulatus (Buthidae) is the most common and dangerous in 40 

South America due to its venom’s high toxicity. This venom can cause pulmonary 41 

edema, fever, restlessness, excessive salivation, lacrimation, increased gastrointestinal 42 

motility, respiratory, and cardiac arrhythmias, acute pulmonary inflammation, 43 

hypertension followed by hypotension, heart failure, and cardiogenic shock. In the 44 

present study we have evaluated the ability of the aqueous extract from the leaves of 45 

Aspidosperma pyrifolium in neutralizing the carrageenan-induced inflammation and the 46 

inflammation induced by Tityus serrulatus envenomation in mice. We also examined 47 

the cytotoxic effects of this extract on 3T3 cell lines using the MTT colorimetric assay. 48 

Analysis by HPLC-DAD showed that the aqueous extract of A. pyrifolium leaves has as 49 

a main chemical component, the flavonoid rutin. BALB/c mice were pretreated with 50 

aqueous extracts, dexamethasone, antivenom, rutin or saline. Then, the animals received 51 

carrageenan or venom of T. serrulatus. Aqueous extract of A. pyrifolium inhibited the 52 

inflammation caused by carrageenan, showing a higher anti-inflammatory activity at a 53 

dose of 40 mg/kg and rutin at doses of 2, 2.5 and 5 mg/kg revealed that the effect of 54 

treatment was similar to dexamethasone at 0.5 mg/kg. Groups envenomed and pre-55 

treated with the aqueous extract of A. pyrifolium at 40, 50, and 60 mg/kg (i.v.) or rutin 56 

showed a reduction in the migration of cells into the peritoneal cavity, in the same way 57 

as the groups treated with antivenom and envenomated by scorpion showed reduced cell 58 

migration in the lung. In conclusion, this is the first study that revealed the potential 59 

effect of Aspidosperma pyrifolium against inflammation induced by Tityus serrulatus 60 

venom and carrageenan, suggesting that this extract and/or its bioactive molecules, 61 

specifically the flavonoid rutin, may have a potential anti-inflammatory application. 62 
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Abstract 42 

 43 

This study aimed to determine the phytochemical composition of aqueous extracts of 44 

Aspidosperma pyrifolium and Ipomoea asarifolia and to evaluate its in vitro 45 

antibacterial activity. The extracts were characterized by phytochemical screening, thin-46 

layer chromatography and qualitative analysis High-Performance Liquid 47 

Chromatography. Screening of aqueous extracts of AP and IA for antibacterial activity 48 

was done by the determination of disk diffusion and agar diffusion assay. Various gram-49 

positive bacteria and gram-negative strains, responsible for infections in clinical 50 

practice, were tested. The assays were carried out in triplicate and the positive control 51 

was submitted to the same procedure. For the interpretation of results was followed the 52 

recommendations of the CLSI (2011), where the inhibition formed were compared with 53 

the reference table. Phytochemical analysis of aqueous extracts has revealed the 54 

presence of alkaloids, saponins, tannins, phenolic compounds and flavonoids. Analysis 55 

by TLC and HPCL revealed the presence various compounds characteristics of phenolic 56 

compounds and flavonoids. The extracts aqueous of I. asarifolia leaves showed 57 

antibacterial effect against Klebsiella pneumonie gram-negative bacteria, however, AP 58 

showed no antibacterial activity against the strains tested. This was the first study using 59 

aqueous extracts of PA and IA sheets to verify its in vitro activity against several gram-60 

negative and gram-positive. Further studies using other microorganisms such as fungi or 61 

different species of bacteria may be useful to verify the antimicrobial activity of extracts 62 

from these plants 63 

 64 
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